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Anotace 

Bakalářská práce na téma „Podpora integrace cizinců“ se zabývá zejména průběhem 

integrace migranta a pomocí, kterou mu stát a neziskové organizace nabízejí. Práce je 

především zaměřena na státní příslušníky třetích zemí, mimo migrantů, kteří podali žádost o 

mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, nebo kteří požívají 

postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany. 

První kapitola představuje terminologický rámec cizinecké problematiky. Druhá 

kapitola se zabývá migrací a komunitami nejčastěji příchozích migrantů. Další kapitola se 

zabývá samotnou integrací a bariérami, které jsou migrantovi kladeny. Dále je vysvětlen 

legislativní rámec migrační a integrační politiky ČR a představeny jednotlivé projekty na 

podporu integrace cizinců ze třetích zemí s důrazem na Integrační centrum Praha o.p.s. 

 Empirickou část této bakalářské práce tvoří rozhovory s cizinci a pracovníky 

Integračního centra Praha o.p.s. . Kvalitativní sonda do života migrantů a procesu jejich 

integrace osvětluje vnímání podpory integrace cizinců v Hlavním městě Praze. Rozhovory 

vedené s pracovníky ukazují pohled na toto téma z pohledu odborníků, kteří v procesu 

integrace pomáhají každý den. 

 

Annotation 

The bachelor thesis on "Support for the Integration of Foreigners" mainly focuses on the 

integration process and the assistance the State and non-profit organizations offer the migrants 

during it. The thesis focuses at third countries migrants with following exceptions: applicants 

for international protection in respect of which it has not yet been finally decided, or enjoy 

refugee status or subsidiary protection. 

The first chapter contains the review of the terminological framework. The second 

chapter deals with migration and the biggest migrant communities. The following chapter 

discusses migration in itself and the impediments migrants face in the process. The next step 

is the explanation of the legal background of migration and integration politics in the Czech 

Republic. Individual projects that support the integration of third countries migrants are 

presented, with stress on Integration centre Prague o.p.s.  

The empirical part of the thesis consists of interviews with immigrants and the workers 

of the Integration Centre Prague o.p.s. Qualitative insight into the life of migrants and their 

integration process clarifies the perception of the support of the integration of foreigners in 

the City of Prague. Interviews with the staff offer the perspective of professionals who assists 

in the integration process every day. 
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Úvod 

Po otevření hranic v České republice docházelo s velmi častým setkáním mezi českými 

občany a cizinci. Tato setkání nebyla vždy radostná. Čeští občané se museli naučit čelit 

odlišné kultuře, smyslu pro humor, tradicím a samozřejmě i jazykům a odlišnému vzhledu 

svých nových sousedů. Část českých občanů tento fakt přijala a bere ho jako pozitivum a část 

samozřejmě ne.  

Téma cizinců, migrantů, multikulturality se po více jak 20 letech objevuje ve 

vzdělávacích plánech na českých školách a mládež se tedy už od útlého věku s přítomností 

odlišných kultur setkává. Je otázkou několika generací, než se různorodost národností v České 

republice stane samozřejmostí. Vzhledem k osobním zájmům o problematiku cizinců a mému 

povolání jsem si toto téma vybrala.  

Migranty, které v České republice potkáváme, můžeme rozdělit do dvou skupin. 

Cizince z Evropské unie, kteří mají téměř stejná práva jako občané České republiky, a na 

státní příslušníky ze třetích zemí. Pojem cizinec ze třetí země je definován zákonem jako 

občan země, která není členským státem Evropské unie nebo země, která má stejná práva jako 

člen Evropské unie (země, které mají od Evropské unie udělenu výjimku). Právě na tyto 

migranty ze zemí mimo Evropskou unii a žijící na území hlavního města Prahy se má 

bakalářská práce zaměřuje. Migranty ze třetích zemí lze rozdělit dle ekonomické situace 

v zemi jejich původů – na vyspělejší země (USA, Kanada aj.) a na migranty z ekonomicky 

zaostalejších států (Ukrajina, Vietnam aj.)  

Naše společnost se snaží migranty do společnosti integrovat pomocí různých institucí, 

úpravou legislativních procesů a programů, které jsou přímo zaměřené na tuto skupinu 

obyvatel. Jednou z mnoha institucí, se kterou se cizinec může u nás setkat, je nezisková 

organizace, která zdarma poskytuje pro migranty poradenství. Návštěva neziskové organizace 

zaměřující se na migranty se může stát v určité situaci klíčová. Zajímá mě, jaké místo v 

procesu integrace neziskové organizace a Integrační centrum Praha o.p.s. zaujímají, z jakého 

důvodu cizinci tyto organizace navštěvují či nenavštěvují, jestli organizace přispívá ke 

zkvalitnění života migrantů a jestli jim poskytuje podporu v integraci. Při zpracování mé 

bakalářské práce jsem se tedy dostala do organizace, která je velmi spjatá se sociální prací, 

sociální pedagogikou a etnickými menšinami. 
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Ústředním tématem práce jsou cizinci ze třetích zemí v Praze, otázka jejich integrace do 

většinové společnosti a neziskové organizace spolu s Integračním centrem Praha o.p.s. jako 

instituce, které v je tomto procesu podporují. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části 

práce se zaměřuji na legislativu, která se cizinců týká, statistické údaje a nejdůležitější příčiny 

příchodů migrantů.  Dále se věnuji migraci a komunitám migrantů, procesu jejich integrace, 

uvádím stěžejní teorie integrace a zaměřuji se na bariéry v integračním procesu, které se 

mohou vyskytnout jak na straně přijímající společnosti, tak na straně samotného cizince. Dále 

se věnuji migrační a integrační politice České republiky a neziskovým organizacím působícím 

na poli integrace v hlavním městě Praze. 

V empirické části práce jsem se zaměřila na služby Integračního centra Praha o.p.s. 

(dále jen ICP), které tato organizace poskytuje, na jejich klienty a pracovníky. Cílem 

empirické části bakalářské práce je popsat, jak vnímají podporu integrace cizinci žijící na 

území hlavního města Prahy a zároveň pracovníci nestátní neziskové organizace, kteří se 

integrací cizinců v Praze zabývají. 

 Dalšími cíli je zjistit, jakou roli hrají nestátní neziskové organizace v Praze v oblasti 

integrace cizinců do české společnosti a jak a jakými prostředky přispívá Integrační centrum 

Praha o.p.s. k procesu integrace cizinců do majoritní společnosti. 

Dále by cílem mimo jiné mělo být získání několika názorů a pohledů na integraci v 

České republice z pohledu těch, kterých se to bezprostředně týká, protože jsou ti 

nejpovolanější. K dosažení výzkumného cíle jsem zvolila kvalitativní výzkum pomocí 

metody rozhovoru. Vyhodnocení rozhovorů provádím pomocí otevřeného kódování. 

Kategorie, které vyplynou z otevřeného kódování rozhovorů s klienty a pracovníky 

Integračního centra Praha o.p.s. porovnávám, pomocí komparativní metody. Výsledky šetření 

shrnuji na závěr práce. 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

1. CIZINEC V ČESKÉ REPUBLICE 

Kapitola představuje základní terminologii a legislativní opatření, která se týkají vstupu 

a pobytu cizinců. V této kapitole jsou vysvětleny základní legislativní pojmy, které jsou 

v textu celé práce použity. Je velice důležité tyto pojmy správně používat a nezaměňovat je, 

neboť pak dochází k dezinformovanosti. V práci není možné vysvětlit veškeré pojmy, které se 

této problematiky týkají. 

1.1 Cizinci v ČR 

Má bakalářská práce je zaměřena na cizince, kteří přijíždějí do České republiky za 

účelem pobývat tu krátkodobě nebo dlouhodobě. Proto považuji za důležité, vymezit si 

termíny a pojmy, které se této oblasti týkají. 

Kdo je cizinec? Dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je cizincem každá fyzická osoba, 

která nemá státní občanství České republiky. Pobyt cizinců dále také řeší azylový zákon č. 

325/1999Sb., o azylu ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné 

ochraně cizinců ve znění pozdějších předpisů. Vstup a pobyt cizinců na území České 

republiky je v pravomoci Ministerstva vnitra České republiky (dále jen MV ČR)  a Policie 

ČR, které mají kompetence pro udělování víz nebo povolení k pobytu. Dalším subjektem je 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Cizinec ze třetí země je cizinec, který je občan 

nečlenského státu Evropské Unie a není ani občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska a 

Švýcarska.
1
 Občané třetích zemí mohou na území ČR legálně pobývat bez víz (např. jako 

turisté), na základě krátkodobých víz (tzv. víza do 90 dní), nebo víz nad 90 dní, na základě 

povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu, anebo v probíhajícím řízení o 

mezinárodní ochranu či po jejím udělení. 

Imigrantem nazýváme cizince, kteří přicházející do země za účelem dlouhodobějšího 

pobytu. Migrant v pohybu opačným směrem, tedy opouštějící se označuje emigrant.
2
 

                                                 
1
 Občané třetích zemí: Kdo je občan třetí země?, MVČR [online].2011 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/kdo-je-obcan-treti-zeme.aspx 
2
 Terminologický slovník, MV ČR [online]. 2011 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx
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Důležitým termínem je nelegální migrant (též užívaný termín migrant s neregulérním 

pobytem).  Jedná se o takový pobyt cizince, kdy cizinec poruší předepsané podmínky pro 

pobyt cizince, nebo nedovoleně překročí vnější hranice České republiky.
3
 Migranti bez 

legálního pobytového oprávnění jsou ti, kteří na území ČR nadále zůstávají, aniž by se spojily 

s úřady nebo podaly žádost o mezinárodní ochranu, nebo vstoupily na území země legálně se 

všemi potřebnými dokumenty, ale překročili délku povoleného pobytu.  

Žadatelé o mezinárodní ochranu či doplňkovou ochranu se registrují na MV ČR a na 

území ČR mohou zůstat, dokud o jejich žádosti není rozhodnuto. Úmluva o právním 

postavení uprchlíků z roku 1951 uznává i situaci, kdy osoba prchající před pronásledováním 

vstoupí do země v rozporu s jejími imigračními předpisy (například bez platného cestovního 

dokladu), aby zde mohla požádat o azyl. Takové osoby pak nemají být považovány za 

„nelegální imigranty“. 

Žadatelem o udělení mezinárodní ochrany se stává každý cizinec, který usiluje o získání 

azylu nebo doplňkové ochrany v České republice. Azylantem se stává osoba, které už azyl 

udělen byl.
4
  

1.2 Cizinci ze třetích zemí na území hlavního města Prahy 

Základní cílovou skupinou integrace cizinců pro projety Evropského integračního fondu 

jsou občané třetích zemí (tj. zemí mimo země Evropské unie) pobývající legálně na území 

ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní ochrany, a ve výjimečných případech 

také občané EU. Pro integraci cizinců s udělenými druhy mezinárodní či doplňkové ochrany 

jsou určena specifická opatření Evropského uprchlického fondu a Státního integračního 

programu.
5
 

Dle statistik Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) bylo na území České republiky 

ke dni 31. 12. 2011 registrováno 436 153 cizinců s pobyty nad 90 dní. Z tohoto počtu tvoří 

151 425 občané členských států Evropské unie a 284 894 občané třetích zemí.
6
 

                                                 
3
  ČSÚ: Cizinci v České republice. 2012. vyd. Praha: Český statistický úřad, 2012. s. 236 

4
  Terminologický slovník. MV ČR [online]. 2011 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx 
5
  Integrace. MV ČR [online]. 2011 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z:  

http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx 
6
 Cizinci: Počet cizinců. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu-006#.Ucmye_nJRqV 

http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx
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Dle statistik ČSÚ a Ministerstva vnitra České republiky bylo k 31. 12. 2011 na území 

hlavního města Prahy 160 783 cizinců s jiným než českým státním občanstvím mimo cizince 

s uděleným azylem a jinou formou doplňkové ochrany. Za rok, tedy v prosinci 2012 bylo 

zaevidováno 118 914 cizinců ze třetích zemí. Ke dni 30. 4. 2013 na území Hlavního města 

Prahy registrováno 117 382 cizinců ze třetích zemí. Nyní se počty příchozích migrantů 

snižují. Trend České republiky jako cílové země se v posledních měsících mění. Avšak 

Hlavní město Praha migranty přitahovalo a nadále přitahuje nejen jako hlavní město 

republiky, ale hlavně díky širší nabídce pracovních příležitostí a rozmanitosti kulturního 

prostředí. Počet obyvatel samozřejmě zaručuje cizinci pocit anonymity. 
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2. PROČ K NÁM PŘICHÁZEJÍ 

Ne nadarmo se o České republice říká, že je srdcem Evropy, a to nejen geograficky, ale 

i ze sociálního hlediska. Etnické složení obyvatel je velmi rozmanité. Když se ve světě 

zeptáte, co vědí o České republice, říkají, že máme dobrou gastronomii, krásné ženy a 

nádherné multikulturní a historické hlavní město. Díky donedávna ještě vstřícné migrační 

politice se pro nejednoho migranta stala Praha domovem. Kapitola informuje migraci jako o 

způsobu života a o historii migrace do České republiky. 

2.1 Migrace jako fenomén 

Podle sociologického slovníku je migrace (lat. migratio - přestěhování) prostorová 

mobilita, a to, jak každá dobrovolná nebo nedobrovolná změna bydliště, tak přechod jedince 

nebo skupiny z jedné společnosti do jiné.
7
 Migrant mění své bydliště z různých důvodů – 

rodinných, ekonomických, politických či z důvodu různé rasové nenávisti nebo 

pronásledování. 

Podle odhadů Populační divize Spojených národů (UNPD) dosáhl počet migrantů v roce 

2010 počtu cca 214 milionů (3,1 procenta světové populace), což je o 38 milionů více ve 

srovnání s odhady pro rok 2000 (UNPD 2010). Odhadovaný absolutní počet mezinárodních 

migrantů má stoupající tendenci od 60. let minulého století a mezi lety 1960 a 2010 se téměř 

ztrojnásobil – vzrostl ze 75 miliónu na 214 miliónu mezinárodních migrantů. Avšak poměr 

absolutního počtu mezinárodních migrantů vůči celkové světové populaci za dané období se 

až tak příliš dramaticky neměnil – stoupl z 2,5 procenta na 3,1 procenta - přičemž za poslední 

dvě desetiletí byl tento poměr víceméně stabilizovaný.
8
 

Mezinárodní migrace má důležité politické, ekonomické, sociální, demografické, 

psychologické a kulturní dopady jak na emigrační a tranzitní, zejména však na přijímací zemi. 

Jednotlivé trendy světové mezinárodní migrace jsou ovlivňovány specifickými vlivy, které 

jsou obecně označovány jako "push" a "pull" faktory. Na jejich základě lze dělit mezinárodní 

migraci do dvou hlavních proudů na migraci politickou a ekonomickou. Ekonomická 

nestabilita, změna životních standardů, rychlý demografický růst, válečné, náboženské a 

                                                 
7
  JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. s.159 

8
  KOLEKTIV AUTORŮ. MIGRACE A ROZVOJ: Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Praha: 

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, 2011. s.12 
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národnostní střety, zhoršování kvality životního prostředí jsou označovány jako 

"push" faktory. Naopak "pull" faktory přitahují migranty především do západních zemí. Jsou 

to např. politická stabilita, ekonomická prosperita, vysoká kvalita života, svoboda a možnost 

seberealizace.
9
 

Velmi častým jevem je vyslání jednoho člena rodiny do vyspělejšího státu. Rodina 

v zemi původu dosáhne jisté stability svých příjmů a sníží riziko jejich ztráty. Migrant zde 

nemá snahu o trvalé usídlení, přijíždí sem pouze krátkodobě za účelem zvýšit ekonomický 

status v mateřské zemi. Zde vzniká problém rychlého přesunu kapitálů – tzv. remitencí – 

finanční prostředky, které jsou migranty posílány z vyspělé země do země původu.
10

 

Zvyšování socio-ekonomické úrovně migranta na sebe často váže migraci osob ze 

sociálního okolí ze země původu – rodiny, přátele.  
11

 

Česká republika dlouho patřila mezi země, které byly uzavřené před okolním světem. 

Neměli jsme zkušenosti s velikým počtem národností, které se chovají jinak, respektují jiné 

hodnoty, opírají se o jiné tradice, jinak komunikují a mají jiná očekávání než my – Češi. V 

období komunismu totiž docházelo pouze k mezistátnímu přesunu obyvatel států s podobným 

politickým smýšlením.
12

 

Významný mezník v historii tvoří léta 1989/90, kdy došlo k pádu Železné opony a 

politického režimu a tudíž k uvolnění do té doby nepropustných hranic východoevropských 

zemí a ke značnému zesílení spontánní mezinárodní migrace směřující z oblastí s nižší životní 

úrovní do oblastí s vyšší úrovní a do urbanizovaných center.
13

 Tím dochází k zásadnímu 

obratu v dosavadním emigračním charakteru dnešní České republiky
14

 – z původně 

vystěhovalecké země se v 90. letech 20. století stává nejprve země tranzitní a posléze i země 

pro mnoho skupin přistěhovalců cílová. V této době neměl stát prakticky žádné legislativní 

nástroje, kterými by mohl ovlivňovat migrační politiku. 

                                                 
9
 Migrace. Demografie [online]. 2011 [cit. 2013-06-25]. Dostupné z: 

http://www.demografie.info/?cz_migrace 
10

  ŠIŠKOVÁ, T., ed. Menšiny a migranti v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. s. 17-22 
11

  Tamtéž 
12

  Tamtéž 
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  UHEREK, Zdeněk, ed. Integrace cizinců na území České republiky: výzkumné zprávy a studie 

vytvořené na pracovištích AV České republiky na základě usnesení vlády České republiky číslo 1266/2000 a 

1260/2001 [CD-ROM]. Praha: Akademie věd České republiky, 2003 
14

  pobělohorskou emigraci, ekonomickou emigraci do USA v 19. století, emigraci před fašismem a 

následně před komunismem 
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Po roce 1989 (podobně jako po roce 1918 a 1945) došlo ke zvýšené imigraci, na rozdíl 

od předchozích zlomových let zvýšená imigrace neustala s návratovou vlnou, nýbrž se 

proměnila v trvalý a relativně stabilní imigrační proud.
15

 

Pokud porovnáme stav v roce 1993, kdy na území České republiky pobývalo s různými 

formami pobytu necelých 80 000 cizinců, v roce 2008 téměř 425 000 cizinců s různými typy 

povolení k pobytu. Z toho samozřejmě vyplývalo, že je nutné migraci věnovat zvýšenou 

pozornost. V roce 2003, usnesením č. 55 ze dne 13. ledna 2003, přijala vláda České republiky 

základní koncepční materiál v oblasti migrace, Zásady politiky vlády v oblasti migrace 

cizinců. Tento materiál v šesti základních bodech vymezuje směr migrační politiky České 

republiky. Mezi aktivity na podporu legální migrace patřil např. projekt Výběr 

kvalifikovaných zahraničních pracovníků, jehož úvodní pětiletá fáze byla spuštěna v červenci 

2003 nebo projekt Zelených karet, který byl zahájen v lednu 2009.
16

 

 Když ČR vstoupila do Evropské unie, řeší se naše migrační politika v souladu 

s politikou EU 
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 Migrace. MV ČR [online]. 2011 [cit. 2013-03-13]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/migrace-

novy-clanek-890951.aspx 
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3. NEJČASTĚJI PŘÍCHOZÍ 

Dokument Lepší život režiséra Jana Látala vypráví o hořkém životě imigrantů v České 

republice. Proč si migranti vybírají právě Českou republiku a jaká jsou jejich očekávání před 

tím, než se setkají s tvrdou realitou českého byrokratického aparátu. Současná česká 

legislativa je pro migranta ze třetích zemí velmi neprostupná, získat povolení k pobytu či jen 

samotní vízum je problém. Tato kapitola přibližuje nejpočetnější komunity státních 

příslušníků ze třetích zemí v České republice. Při výkonu mé práce v Integračním centru 

Praha o.p.s. jsem se s komunitami setkala v jejich přirozeném prostředí, proto u některých 

informací neuvádím literární zdroj informací – zdrojem informací mi byla samotná komunita 

a má zkušenost s ní. 

3.1 Ukrajinská komunita 

Stopy po migrantech z Ukrajiny lze na území dnešní České republiky nalézt už v 16. a 

17. století.  Nejčastěji to byli studenti nebo žoldáci najatí do boje proti Turkům. Když byla 

část ukrajinského území (východní Halič a severní Bukovina) připojena k habsburské říši, 

výrazněji stoupl počet migrantů mezi českým a ukrajinským územím oběma směry. Příliv 

migrantů - studentů byl patrný hlavně na přelomu 19. a 20. století, ti studovali na vysokých 

školách v Praze. Postupně se přidávaly i další sociální skupiny, hlavně sezónní dělníci. V 

období první světové války se počet Ukrajinců zvyšoval, vzhledem ke skutečnosti přílivu 

civilních občanů a k přemisťování vojenských zajatců. Ve dvacátých letech 20. Století po 

neúspěšně ukončeném boj za ukrajinskou nezávislost, začali do bývalého Československa 

proudit uprchlíci z celé Ukrajiny. Československo poskytlo této komunitě značné finanční 

prostředky, za které byly na našem území otevřeny ukrajinské školy.
17

 

Část občanů Ukrajiny získalo České občanství přidělením nebo také z důvodu připojení 

Podkarpatské Rusi k Československu. Část obyvatel Podkarpatské Rusi se hlásilo k 

ukrajinské národnosti. Tito občané Československa přicházeli do českých zemí za lepšími 

pracovními příležitostmi a lepším ohodnocením jejich práce. V době německé okupace se 

ukrajinské menšině nevedlo dobře. V období druhé světové války proudili na území 

protektorátu političtí uprchlíci. Na konci války, když bylo zřejmé, že sovětská vojska obsadí 

                                                 
17
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Čechy, valná většina ukrajinských přistěhovalců se ukryla v americké okupační zóně. V době 

komunistického režimu byly zavřeny zbylé ukrajinské školy a spolky. Ukrajincům bylo 

upřeno právo na vlastní národnostní spolek. Důsledkem této situace většina dříve 

přistěhovalých Ukrajinců asimilovala. 
18

 

Po otevření hranic v roce 1989 začala do Československa proudit nová vlna 

ukrajinských občanů. Tato skupina nových migrantů se značně lišila od předchozích skupin. 

Jsou to lidé, kteří se svým dokončeným středoškolským vzděláním nepracují ve svém oboru 

ale hlavně jako dělníci v potravinářském průmyslu a stavebnictví.
19

 

Co se týká vstupu na náš pracovní trh, podmínky pro migranty jsou stále přísnější. 

Ukrajinci jsou výdělečně činní hlavně jako živnostníci a podnikatelé. Tento status sebou nese 

velká rizika, ale také nezávislost na zprostředkovatelích. Většinou se jedná o migranty, kteří 

se rozhodnou, zde zůstat, znají české prostředí a ovládají češtinu. Tito migranti také posléze 

přivádí i své rodiny. Pokud rodina svého člena nemůže následovat, ukrajinští migranti rodinu 

podporují hlavně posíláním peněz. Nemožnost přesídlení rodiny významně ovlivňuje 

rozhodnutí migranta nezůstat zde natrvalo, ale vrátit se na Ukrajinu. Díky tomu navazuje 

pouze minimum sociálních vztahů jak s členy stejné komunity, tak s majoritou. Je 

izolovanější, a i když je tu několik let, jeho integrace je prakticky nemožná. 

Jiná situace je u migrantů, kteří sem přivedou rodinu nebo zde i rodinu založí. Tito 

migranti více usilují o integraci a snadněji se adaptují. Příchod rodiny je ale stále 

komplikovanější. 
20

  

Ukrajinská komunita je rozdílná v pojetí náboženství. Většina Ukrajinců v Česku jsou 

pravoslavní. Pro ukrajinského migranta je např. nedělní bohoslužba nejen náboženskou ale i 

sociální akcí. V České republice se díky ateistickému založení majority migrant od své víry 

odvrací.
21

 

I když je každý životní příběh ukrajinského migranta odlišný, jsou jisté charakteristické 

znaky, které jsem při své odborné stáži v ICP vypozorovala - hlavní vliv na adaptaci migranta 

má jeho rozhodnutí, zda v České republice zůstat či nikoliv. Ti co se rozhodnou zde setrvat, 

nebo strávit více času, jsou více motivovaní, aby se naučili český jazyk a našli si přátele a 
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21

  ŠIŠKOVÁ, T., ed. Menšiny a migranti v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. s.81-87 



 

18 

 

 

začali žít kvalitnější život. Velmi důležitý momentem v životě ukrajinského migranta je také 

platné pobytové oprávnění a pracovní povolení, které je zdrojem financí a většinou hlavním 

důvodem pobytu. 

3.2 Vietnamská komunita 

Vietnamci se značně liší od české majority svou kulturou, zvyky, vnímáním hodnot, a 

také fyzickým vzhledem.  

První vietnamští občané přijeli do tehdejšího Československa v rámci pomoci 

postiženému Vietnamu válkou v padesátých letech 20. stolení. Jednalo se o sto dětí, které u 

nás měli získat základní a později odborné vzdělání. Vietnam byl v té době v hluboké 

hospodářské krizi, která se odrážela i ve vzdělání a zdravotní péči. Do Československa 

později na základě diplomatických dohod přijížděli studenti odborných průmyslových škol a 

dále studenti vysokých škol. Ročně jich přijíždělo 20-50. 
22

 

V osmdesátých letech Československo pociťovalo nedostatek pracovních sil ve svých 

závodech, proto umožnilo příjezd pracovníků z Vietnamu. Počet vietnamských občanů se u 

nás pohyboval kolem třiceti tisíc. Po sametové revoluci a otevření hranic přijíždí většina 

migrantů na delší čas.
23

 

Vietnamská komunita se vyznačuje svou uzavřeností. Důvodem je velká odlišnost 

našich kultur, po příjezdu se tak migranti neubrání kulturnímu šoku. Důvodem je nejen 

odlišný vzhled, ale i zvyky a náboženství. Vietnamští pracovníci jsou nedostatečně jazykově 

vybaveni, proto se spoléhají na svou komunitu. V komunitě působí zástupce - 

zprostředkovatel, který obstarává veškerou komunikaci s českými úřady. Z Vietnamu si 

migranti nesou k úřadům a lékařům nedůvěru, která k uzavřenosti komunity přispívá.
24

 

Generace vietnamských dětí zde narozená zprostředkovává svým vietnamským rodičům 

kontakt s českou kulturou a je jistým pojítkem mezi Čechy a komunitou Vietnamců. Děti zde 

narozené umí česky, znají české prostředí a mohou tak rodičům situaci zde ulehčit. Vietnamci 

velmi dbají na vzdělání svých dětí, škola je pro ně velmi důležitá. Vietnamské děti jsou ve 

škole velmi úspěšné. Do jaké míry je to způsobeno jejich pílí a do jaké míry genetickou 

výbavou nedokážu určit. 
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Vietnamské chování se od chování Evropanů velmi liší. Jedním z dobrých příkladů je 

úsměv. Neznamená jen radost, ale také stud a omluvu. Vyjadřování emocí je pro asijské 

kultury velmi vzácné. Hlasitý smích či pláč, zlost a jiné výraznější chování značí nedospělost. 

Stejně tak dotyky – hlazení dětí po vlasech je pouze výsadou rodičů. Pohlazení je známkou 

přílišné sebedůvěry. Přímý pohled do očí značí velkou sebedůvěru a domýšlivost. Při podání 

rukou Vietnamci druhou rukou stiskne svou i vaši. Asijské kultury se také negativně staví ke 

smrkání, kýchání a kašli. Při rýmě je na místě tzv. popotahování. Vietnamci jsou také velmi 

pohostinní, u jídla mlaskají a říhají, což je výrazem vděku a spokojenosti s hostitelem. 

Gastronomie je u Vietnamců několika hodinovou událostí, u které se řeší problémy potomků, 

problémy v obchodu atd. V každé vietnamské domácnosti nebo provozovně nalezneme 

tradiční oltář, který je obložen umělým nebo čerstvým ovoce, umělými penězi, vonnými 

tyčinkami a fotografiemi.
25

 

Vietnamská komunita je v České republice velmi soběstačná. Problémy uvnitř se řeší 

zase jen uvnitř. Proniknout do ní je velmi těžké i pro neziskové organizace, které se 

Vietnamcům zde žijícím, snaží pomoci. Odlišnost a uzavřenost komunity vedla k mnohým 

předsudkům a nenávisti ze strany české majority.
26

 

Dokumentárně publicistický snímek Jana Látala z roku 2012, Lepší život byl natočen za 

stagnace našeho hospodářství. Vietnamští migranti přijíždějí do České republiky za snem o 

lepším životě a dobrému výdělku. Samotný příjezd není lehký, a aby vůbec mohli přicestovat 

do České republiky, tak se ve své zemi zadluží nejenom oni, ale jejich celé rodiny. Po 

příjezdu nejsou všichni vietnamští migranti zdaleka tak ekonomicky zdatní, jak očekávali, a 

jejich dluhy narůstají. Od rána do večera pracují v obchodech s potravinami, nemají čas na 

své potomky. Ne všichni mají výdělek na úrovni české průměrné měsíční mzdy a jejich 

ekonomické strádání často vede ke kriminální činnosti, obchodu s drogami a padělaným 

zbožím.  

3.3 Ruská komunita  

Ruští migranti přicházeli na území současné České republiky již ze začátku 20. století. 

Podle období, v nichž se do Československa a později do ČR přistěhovali, lze rozdělit tři 

migrační vlny, tedy tři početné skupiny migrantů, spojené jak časem vstupu, tak motivy pro 
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imigraci. Hovoří se o meziválečné migraci (mezi lety 1918 a 1948), imigraci mezi lety 1948 a 

1989, a migraci od roku 1989 až dosud.
27

 

První vlna imigrace, která proběhla mezi válkami, zahrnovala především tzv. ruskou 

inteligenci. Rusové v té době odcházeli kvůli změně politického režimu ve své vlasti. Mířili 

jsem ale i rakousko-uherští ruští vojenští zajatci, kteří se z téhož politického důvodu nemohli 

vrátit. Dále sem mířili uprchlíci z doby první světové války a občanské války v Rusku. Část 

z imigrantů této vlny byla po příchodu Rudé armády násilně repatriována a zatčena již v 

Sovětském Svazu. 
28

 

Druhá vlna imigrace Rusů do ČR je považována za většinou formálně dobrovolnou. 

V mnoha případech šlo o přistěhování z důvodu uzavření sňatku imigranta/tky s 

československou občankou/nem. Je na místě zmínit, že tyto sňatky mohli být fiktivní a byly 

použity jako nástroj pro emigraci ze Sovětského Svazu.
29

 

Třetí „porevoluční“ vlna ruské imigrace, která probíhá až do současné doby, je 

vysvětlována jak push-faktory, tak pull-faktory. Push-faktory byla a je politická situace na 

území Ruské federaci a také etnická diskriminace. K pull-faktorům patří ekonomické 

podmínky života v ČR. Migrace „za vzděláním“ je také jednou z nejpočetnějších forem 

současné migrace Rusů. 
30

 

Ruskojazyčná komunita je zde v České republice velmi rozmanitá. Jednotlivé části 

komunity spolu nekomunikují a nedůvěřují si. Ruská komunita je izolovaná od většinové 

skupiny obyvatelstva, její členové totiž často neovládají dobře češtinu. 
31

 U českých občanů 

se k této skupině objevují negativní postoje, které jsou zatížené vztahem z minulosti. Hlavní 

podíl na tomto stavu mají události z roku 1968.  Dalším důvodem, proč se negativní postoje 

vůči ruské menšině objevují tak často, je vysoké procento závažné kriminality. V souvislosti s 

ruskou komunitou v evropských zemích se často mluví o nelegálních aktivitách tzv. „ruské 

mafie“. Tato nelegální organizace dosahuje v posledních dvaceti letech stejného věhlasu jako 

italská mafie.  Ruská komunita je nejvíce viditelná a početně velmi silná v Čechách a to 

hlavně v Karlových Varech a na území hlavního města Prahy. Většina migrantů se zde živí 

                                                 
27

  SLÁDEK, Karel. Ruská diaspora v České republice: sociální, politická a religiózní variabilita ruských 

migrantů. Praha: Pavel Mervart, 2010. s.27-30 
28

  Tamtéž 
29

  Tamtéž 
30

  Tamtéž 
31

  GULOVÁ, Lenka et al. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2008. S.106 
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jako živnostníci nebo podnikatelé. Většina ruských migrantů má v Česku dlouhodobý pobyt. 

Ruští imigranti povětšinou označují své vztahy s Čechy jako uspokojivé, ale stýkají se raději 

se svými krajany a to jen v rámci své společenské vrstvy.
32
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4. INTEGRACE CIZINCŮ A JEJÍ PROBLÉMY 

Když se migrant rozhodne v přijímací zemi zůstat, je integrace velmi důležitým 

prvkem. Tato kapitola představuje jednotlivé druhy integrace, adaptační modely a roviny 

integrace. 

V současné době je integrace cizinců velmi diskutované téma, slýcháme ho jak na 

úrovni České republiky, tak na celoevropské úrovni.  

Jandourek definuje integraci jako „začlenění jedince do skupiny a jeho akceptování 

ostatními členy.“
33

 Tato definice, ale je však příliš obecnou definicí. Ministerstvo vnitra 

České republiky na svých stránkách vymezuje integraci jako proces začleňování imigrantů do 

soustavy občanů. Jde o komplexní proceduru, která je důsledkem migrace, a která má své 

politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty.
34

 

4.1 Integrace cizinců 

 V širším kontextu lze definovat integraci jako „včleněni jednotlivce nebo skupiny do 

nového prostředí nebo nových poměrů, a to bez proměny vlastni identity nebo ztráty 

specifičnosti“.
35

 Velký naučný slovník předkládá definici „Integrace cizinců je proces 

postupného začleňování imigrantů do struktur a vazeb společnosti domácího obyvatelstva. 

Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem migrace a který má své politické, 

právní, ekonomické, sociální, kulturní, psychologické a náboženské aspekty.“
36

 

Integrace cizinců patří do působnosti integrační politiky. Cílem této politiky je zajistit 

především sociální a politickou soudržnost společnosti. Zaměřuje se především na potřeby 

přistěhovalců, které se liší od potřeb jiných. Tyto potřeby jsou dány kulturní odlišností, 

neznalostí jazyka přijímací země, kulturou chování a náboženství, hodnotami a tradicemi 

hostitelské společnosti. 
37

 

Základním předpokladem je, že celý proces integrace je částečně usměrňován zásahy 

státních orgánů, institucí setkávajících se s migranty a participujících nestátních neziskových 

                                                 
33

 JANDOUREK, J., Sociologický slovník. 1.vyd. Praha: Portál, 2001, s. 109 
34

 Terminologický slovník, MV ČR [online]. 2011 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z:  

http://www.mvcr.cz/clanek/terminologicky-slovnik.aspx 
35

  ŠIŠKOVÁ, T., ed. Výchova k toleranci a proti rasismu: sborník. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. s. 198 
36

  Velký slovník naučný. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999 
37

  BARŠA, P., BARŠOVÁ A. Přistěhovalectví a liberální stát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 11 
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organizací (dále NNO). Za hlavní celkový cíl integrace je považována soběstačnost, což 

znamená: „umožnit přistěhovalcům vést nezávislý život v procesu bydlení, zaměstnávání, 

vzdělání, sociální síť a participaci na veřejném životě v hostitelské zemi.“
38

 

Aby byla integrace migranta úspěšná, jsou vytyčeny jisté priority, které by měl migrant 

zvládnout a úspěšně se s nimi vyrovnat. Tato cílena specifická opatření jsou - znalost českého 

jazyka cizinci, ekonomická soběstačnost cizince, orientace cizince ve společnosti, vzájemné 

vztahy cizinců a majoritní společnosti. Tato opatření jsou zahrnuta v Koncepci integrace 

cizinců (dále jen KIC), tomuto dokumentu se blíže věnuji v další kapitole o migrační politice 

ČR.
39

  

Integrace do společnosti není jednotný proces, který když proběhne, tak je migrant 

integrován. Je to složitý proces, který je multidimenziální, tedy zahrnuje společenskou, 

sociální, kulturní i psychologickou oblast jedince i samotné přijímací společnosti. Dle 

Bossvicka a Heckmannema
40

 můžeme sociální integraci diferencovat do čtyř skupin: 

 

Strukturální – zaručuje určitá práva a samotný přístup ke klíčovým institucím dané 

hostitelské země 

Kulturní – migrant získává nové kompetence a dovedností ve vztahu přijímající kultuře, 

ovšem nemusí se vzdávat svých 

 Interaktivní – znamená přijetí a začlenění migrantů do primárních a sociálních vazeb 

hostitelské země 

Identifikační – reprezentuje individuální rozměry integrace, jako pocit 

sounáležitosti a identifikace s hostitelskou kulturou a společností 

 

Migranti mohou k integraci přistupovat různým způsobem. V této souvislosti hovoříme 

o tzv. adaptačních modelech, které sestavil Berry: 
41

 

 

                                                 
38

  Aktuální výzvy v oblasti integrace cizinců. MPSV. [online].2011 [cit. 2011-04-62]. Dostupné z: 

http://www.cizinci.cz>. 
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  Integrace. MV ČR  [online]. 2010 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 
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  RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R. a HOFÍREK, O. Sociální integrace přistěhovalců v České 

republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. s. 25 
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  PRŮCHA, J. Multikulturní výchova: teorie – praxe – výzkum. vyd. 1. Praha: ISV, 2001. s. 155 

http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx


 

24 

 

 

- Integrace – je způsob adaptace, kdy imigranti považují kontakt s většinovou kulturou 

v hostitelské zemi za důležitý, nicméně si chtějí udržet svoji vlastní kulturu. 

- Asimilace – je adaptační model, kdy imigranti usilují o co nejčastější kontakt s 

kulturou hostitelské země a svoji kulturu považují za nedůležitou. 

- Separace – migranti setrvávají v hostitelské zemi v izolaci ve své komunitě a nemají 

potřebu se stýkat s většinovou kulturou. 

- Marginalizace – migranti necítí potřebu se stýkat s většinovou kulturou a neudržují v 

hostitelské zemi ani svou vlastní kulturu. Většinou se identifikují se subkulturou své 

skupiny, ve které nyní žijí.  

 

Barša (2003) rozlišuje tři roviny integrace - kulturní, sociálně-ekonomickou a občansko-

politickou. Baršova typologie integrace a menšinových nároků se snaží definovat roviny, na 

kterých úspěch integrace závisí. Odlišuje tři roviny integrace: kulturní, sociálně-ekonomickou 

a občansko-politickou.  

U kulturní roviny integrace rozlišuje Barša varianty tavicího tyglíku, asimilace a 

kulturního pluralismu. Pojem tavící tyglík (melting pot) značí splynutí menšiny s celkem, ale 

za současného obohacení většiny o určité charakteristické rysy menšiny. Tavicí tyglík je 

teorie, kterou až do 60. let 20. století používala americká společnost – teorie tvrdí, že každá 

příchozí skupina přispívá do utváření identity celého státu. Bere na vědomí, že se menšina 

rozplyne v celku, ale zároveň jej obohatí. Tento populární model se přestal používat, když stát 

zjistil, že tavicí tyglík neroztavil svoji základní složku –  anglosaský protestantismus. 

 Asimilační integrace počítá s tím, že imigrant opustí své původní hodnoty a zvyky a 

přijme za své hodnoty společnosti většinové. Cílem je rozpuštění minority v majoritě. 

Asimilační koncept byl paradigmatem od 20. let do 60. let 20. století. Asimilace byla 

považována jako nutná podmínka rovnosti fungování demokracie. Časem se však ukázalo, že 

tato perspektiva nefunguje.
42

  

Barša uvádí, že kulturní pluralismus definuje přistěhovalecké komunity jako soudržné 

etnické skupiny, které jsou od většinové společnosti rozdílné díky jazyku, kultuře a 

společenskému chování. Sžití s majoritní společností není podmíněno ztrátou těchto znaků. 

                                                 
42

  HEISLER, B. S. 2000. The Sociology of Immigration. From Assimilation to Segmented Integration, 

from the American Experience to the Global Arena". In BRETTELL, C.B.; HOLLIFIELD, J.F. (eds). Migration 

Theory -- Talking Across Disciplines. New York: Routledge, 2000. str. 77-96. 
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Kulturní pluralismus zajišťuje rovná práva imigrantům ve všech sférách, ale současně 

předpokládá částečné přijmutí majoritní kultury. Podmínkou je, aby kulturně odlišné skupiny 

respektovaly základní ústavní principy a práva všech obyvatel dané země. Kulturně-

pluralistická integrace může fungovat pouze tehdy, když si menšina zachová svou vlastní 

odlišnost a soudržnost, avšak ekonomicky a politicky je pevně spjatá s majoritní společností.
43

 

Multikulturalismus uznává a maximálně podporuje sociální a kulturní odlišnosti 

etnických minorit a jeho princip stojí na včlenění a plné účasti jedinců a hlavně skupin na dění 

ve společnosti. Imigranti mají stejná práva jako členové majoritní populace, aniž by se vzdali 

etnických rozdílů. Kulturní pestrost je žádoucí. Tento model se značně vyvíjel na začátku 90. 

let 20. století hlavně v Nizozemí a Švédsku. 
44

 V současné době není novou zprávou, že 

multikulturní model nefunguje, důkazem toho jsou protesty a vzpoury občanů právě v zemích, 

kde byl multikulturalismus prosazován. 

Kulturní segregace je opačnou variantou integrace. Při segregaci se vztah mezi 

majoritou a minoritou odděluje a skupiny se uzavírají. Snaha o uzavření skupiny může 

probíhat jak ze stran majority, tak ovšem i ze strany samotné menšiny. To může být 

následkem asimilační politiky.
45

 

Tyto adaptační modely popisují důležité vlastnosti jednotlivých etnických skupin. V 

praxi se prakticky nikdy nevyužívá čistá forma některého z těchto integračních modelů, ale 

tyto modely napomáhají k pojmenování nejdůležitějších charakteristik jednotlivých skupin. 

Sociálně-ekonomická rovina integrace definuje začlenění etnicko-kulturních skupin v 

základních sociálních pozicích přijímací společnosti. Její úspěšnost je posuzována 

porovnáním socio-ekonomických charakteristik cizinců a majoritní společnosti. Může být 

buď úplná, nebo částečná. Úplná nastává tehdy, když není možné zjistit závislost mezi 

sociálním a ekonomickým statutem migranta a jeho původem. Částečná se však objevuje 

častěji, migrant má vzhledem k svému původu jistá omezení. Ekonomická segregace nastává 

tehdy, když nejsou imigranti ve vyšších socio-ekonomických pozicích zastoupeni téměř 

vůbec.
46
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  BARŠOVÁ, A. – BARŠA, Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační 
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Občansko-politická rovina integrace umožňuje migrantovi participovat na životě a 

chodu společnosti jako majorita. Rozdílnost v participaci na životě společnosti mezi majoritou 

a dlouhodobě usazenými migranty udává míru této integrace. Politická asimilace je jev, kdy 

nemá etnická nebo národnostní skupina vliv na možnosti participace na úřednickém nebo 

politickém postu. Pokud se společnost přílišně snaží, aby migranti byli zastoupeni 

v politických a občanských institucích a aby nedošlo k občansko-politické segregaci, 

nazýváme tento jev akomodací. Záporným jevem je politická segregace, kdy majoritní 

společnosti kontroluje chod minority. Dále může nastat otevřený etnický konflikt spojený 

s často celkovou segregací v ostatních dimenzích.
47

  

4.2 Bariéry integrace  

Bariéry v integraci jsou často migrantovi kladeny záměrně i nevědomky nejen ze strany 

státu a majoritní společnosti ale i ze strany samotné komunity a psychického rozpoložení 

samotného migranta.  

Pokud hovoříme o bariérách v integračním procesu ze strany přijímací země, můžeme 

do této kategorie zařadit předsudky a stereotypy. Tyto postoje se přenášejí z generace na 

generaci, z rodiče na dítě a jsou velmi špatně odbouratelné. 
48

 Stejně tak může průběh 

integrace migranta ovlivnit obliba samotných států, ekonomicky vyspělé země jsou 

oblíbenější než země s nižším ekonomickým statutem či země rozvojové. Bariéra xenofobie a 

rasismu není v České republice vůči cizineckým komunitám patrná, nicméně se s ní cizinec 

může setkat. Byrokratický aparát, jazyková nevybavenost a často také neochota úředníků 

kladou nejen před cizince velkou bariéru.
49

 Samotný proces povolení a prodlužování 

k pobytovému oprávnění je složitý a nadmíru zdlouhavý. 
50

  

Pokud budeme hovořit o bariérách na straně migrantů, je jednou z hlavních důvodů ne-

integrace či pomalé integrace očekávaná délka pobytu migranta. Pokud se migrant domnívá, 

že bude v jiném státě pouze krátkodobě, nepovažuje za důležité se dobře naučit jazyk 

hostitelské země. Tato mezera činí následně migrantovi velké potíže v komunikaci nejen 
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s úřady ale i s občany hostitelského státu. Migrant si tvoří přátele pouze se stejně hovořícími 

migranty a tím se izoluje od okolní společnosti. Jednou z dalších bariér na straně migranta je 

jeho samotný původ – totiž kultura a zvyklosti mateřské země (např. způsob oblékání, denní 

režim, náboženství atd.)  

Jazyková bariéra a nutnost si opatřit výdělek a zajistit tak přísun peněz do rodiny 

v rodné zemi spolu s administrativní náročností ČR vedly k rozvoji nelegálního trhu práce. 

Migrant často ani netuší, že porušuje legislativní pravidla naší země a dostává se tak 

nevědomky do problémů. Tyto problémy mohou končit nejen trestním stíháním ale následně i 

udělením správního vyhoštění. Nelegální trh práce má na svědomí částečně i samotná 

ekonomika státu, zaměstnanec „na černo“ stojí zaměstnavatele nejen méně finančních 

prostředků ale i méně administrativy. Nelegální práce se stává nelegální v okamžiku, kdy z ní 

nejsou odváděny státem dané částky (daně, zdravotní a sociální pojištění atd.). Neregulérní 

práce sebou nese samozřejmě rizika nejen pro zaměstnavatele v podobě pokut, ale i pro 

samotného zaměstnance, který nemá žádnou ochranu a nemůže se tím pádem domáhat ani 

vyplacení mzdy.
51

 

Další bariérou integrace jsou poměrně vysoké požadavky ČR pro udělení nebo 

prodloužení pobytového oprávnění. Migrant musí dopředu prokázat, za jakým účelem chce 

v ČR setrvat, kde bude bydlet, zda má náklady na toto živobytí a po dobu svého 

dlouhodobého setrvání zde uhradit neveřejné zdravotní pojištění s vysokým krytím.
52

 I když 

migrant toto pojištění soukromé zdravotní pojišťovně uhradí, nevyhne se vysokých poplatků u 

lékařů a v nemocnicích. Tyto částky jdou do desetitisíců a migranti se díky nim často 

dostávají do finančních problémů.  

4.3 Vzdělávání cizinců 

Možnost vstupu cizinců do vzdělávacího systému ČR a jejich postavení v něm se řídí 

podle zásad Koncepce integrace cizinců na území ČR, tzn., že cizinci mají stejnou možnost na 

získání vzdělání a ve srovnatelných podmínkách jako občané ČR. 
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  DRBOHLAV, D (editor). Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu). 1. 

vyd. Praha: Karolinum, 2008. s. 68-69 
52

  Informace pro cizince. MVČR. [online]. 2011 [cit. 2013-03-22]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/doklad-o-cestovnim-zdravotnim-pojisteni-pri-pobytu-delsim-nez-90-dnu.aspx 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/doklad-o-cestovnim-zdravotnim-pojisteni-pri-pobytu-delsim-nez-90-dnu.aspx


 

28 

 

 

Od roku 2005 školský systému rozlišoval mezi kategoriemi občan České republiky a 

Evropské unie, včetně jejich rodinných příslušníků, a mezi občany třetích zemí. Hlavní rozdíl 

mezi těmito kategoriemi spočíval v tom, že školský zákon cizincům ze třetích zemí přiznával 

výrazně nižší práva než českým občanům a občanům Evropské unie. Nejhůře pak dopadli 

cizinci bez pobytového oprávnění, kterým nebyla přiznána práva žádná. Zákon umožňoval 

studovat jen těm cizincům, kteří byli na území legálně. Žáci cizinci měli výslovně danou 

povinnost prokazovat oprávnění k pobytu nejpozději v okamžiku nástupu do školy. Toto 

znění zákona však bylo v zásadním rozporu s mezinárodními dokumenty v oblasti lidských 

práv a bylo tudíž nutné zákon novelizovat. Dalším velkým problémem bylo, že školský zákon 

upravoval nárok cizinců s pobytovým oprávněním na rovný přístup pouze k části vzdělávání, 

totiž k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání. Vše ostatní pak bylo pro 

cizince zpoplatněno – ať už šlo o základní umělecké vzdělávání, o jazykové, zájmové a další 

vzdělávání (např. školní družiny). 
53

 

Proto 1. 1. 2008 vstoupila v platnost novela školského zákona (zákon č. 343/2007 Sb.), 

kterou se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám. Smyslem novely je naplnit 

právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání deklarované Úmluvou o právech dítěte bez 

ohledu na to, zda na našem území pobývají oprávněně nebo neoprávněně. Novela zákona 

zajišťuje rovný přístup žákům plnícím povinnou školní docházku v ZŠ, nižších stupních 

gymnázií a odpovídajících ročníků konzervatoře, jak k základnímu vzdělávání, tak ke 

školnímu stravování a školským službám (např. školní družině). Tento rovný přístup je 

zaručen všem dětem bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případech, kdy není 

prokázána legalita pobytu dětí na našem území. Ke střednímu vzdělávání mají zajištěný 

přístup za stejných podmínek jako občané ČR i všichni cizinci, kteří na území ČR pobývají 

legálně. K předškolnímu, základnímu uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání a 

školským službám mají cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, 

zajištěn přístup za stejných podmínek jako občané ČR za podmínky, že na našem území mají 

oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na 
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území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové 

ochrany, žadateli o udělení MO nebo osobami požívajícími DO.
 54

 

Počet dětí-cizinců ze třetích zemí byl ve školním roce 2011/2012 1806 v MŠ,  4540 

v ZŠ, 3232 na středních školách, 19 na konzervatořích a 43 na vyšších odborných školách. 

Celkově z počtu studentů a žáků v ČR bylo 9640 žáků jiné než evropské národnosti.
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5. MIGRAČNÍ A INTEGRAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY 

Do české republiky vždy proudili migranti, některá období se dají charakterizovat jako 

velké migrační vlny. Do naší země mířili migranti, kteří žádali o udělení azylu, byli jsme také 

tranzitní zemí a v posledních letech jsme cílovou zemí, ve které cizinci hledají výdělek a 

chtějí trvale žít či studovat. 

5.1 Koncepce integrace cizinců 56 

Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 11. prosince 2000 

č. 1266. Vycházela ze Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR přijatých usnesením 

vlády ČR ze dne 7. července 1999 č. 689. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců byla 

přijata usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2006 č. 126. O několik měsíců později byla 

koordinační role při realizaci KIC na území ČR převedena z Ministerstva práce a sociálních 

věcí na Ministerstvo vnitra. 

Koncepce integrace cizinců počítá od svého vzniku se zapojením řady resortů (MV, 

MPSV, MŠMT, MPO, MZD, MMR a MK) a dalších partnerů (NNO a organizace cizinců, 

regionální a lokální správa, akademická sféra ad.). Reaguje tak na skutečnost, že integrace 

cizinců je komplexní problematikou, která se dotýká mnoha oblastí. Zpráva o realizaci 

Koncepce integrace cizinců je každoročně předkládána vládě. Opětně byla Koncepce 

aktualizována v roce 2011 - vláda přijala Usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2011 č. 99 k 

Aktualizované KIC – Společné soužití, které uvádí mj. také postup pro rok 2011. Aktuální 

postupy se přijímají vždy na začátku roku pro daný kalendářní rok.  

Základní cílovou skupinou integrace cizinců jsou občané třetích zemí (tj. zemí mimo 

země EU) pobývající legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní 

ochrany, a ve výjimečných krizových případech také občané EU. 

Politika integrace cizinců reaguje na migrační politiku ČR a tak podporuje nejen hladké 

začlenění do majority, ale i prevenci problémů ve vztazích migranti – občané ČR. Cílem 

všech aktivit integrační politiky je předcházet vytváření uzavřených komunit imigrantů, 

společenské izolaci a sociálnímu vyloučení cizinců. Cílem je zachování sociální soudržnosti a 

harmonické nekonfliktní soužití všech obyvatel země. 

                                                 
56

 Integrace. MV ČR [online]. 2013 [cit. 2013-06-05]. Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx 



 

31 

 

 

Principy integrační politiky jsou: 

- praktická spolupráce všech, kdo mohou přispět k úspěšnému průběhu integrace, 

- efektivita integračních opatření, 

- zvyšování informovanosti všech aktérů v procesu integrace, 

- jasné a uchopitelné výsledků všech integračních aktivit, 

- nové nástroje (přímá spolupráce s obcemi, emergentní projekty), 

- podpora rozvoje občanské společnosti – zejména pak v regionech v souvislosti s 

vytvářením regionálních integračních center. 

 

Cílená specifická opatření, která mají sloužit jako klíčové předpoklady úspěšné 

integrace cizinců v ČR, jsou znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace ve 

společnosti, vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti. 

Je zapotřebí, aby se integrační aktivity realizovaly lokálně. 

Výrazem snahy Ministerstva vnitra přenést konkrétní opatření k integraci na úroveň 

regionů je podpora zřizování regionálních Center na podporu integrace cizinců z třetích zemí 

(Centra). Tato Centra jsou provozována na bázi projektů, zčásti financovaných z prostředků 

Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (dále jen EIF). Od září 2009 

Centra zahájila činnost v prvních šesti krajích (Plzeňském, Pardubickém, Moravskoslezském, 

Zlínském, Jihomoravském a Ústeckém), od roku 2010 fungují také v Jihočeském, 

Libereckém, Karlovarském a Olomouckém kraji. V roce 2012 zahájilo činnost Integrační 

centrum Praha o.p.s.. Během roku 2013 zahájí činnost Integrační centrum v 

Královéhradeckém kraji. 

Centra plní funkci informačního střediska pro cizince a nástroje pro nastavení a 

realizaci integrační politiky v krajích. Cílem Center je zajistit v provázanosti s kraji 

poradenství pro cizince, kurzy a další preventivní činnost, permanentní monitoring situace a 

podporu rozvoje občanské společnosti; dále vytvořit regionální poradní platformu pro 

integraci.  

Ministerstvo vnitra iniciovalo realizaci emergentních projektů obcí zajišťujících 

komplexní integrační opatření k řešení kritické situace v některých městech s významným 

počtem zahraničních pracovníků. Tyto projekty na lokální úrovni, realizované obcemi a 

městskými částmi a financované převážně z dotace MV reagují na nezvládnuté problémy v 
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důsledku nárůstu počtu cizinců, propouštění zahraničních pracovníků, riziko vzniku 

uzavřených komunit a narůstajícího napětí mezi cizinci a místními obyvateli.  

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně aktualizují společné 

webové stránky Cizinci v České republice, které poskytují pracovníkům veřejné správy i 

dalším institucím a organizacím přístup k potřebným dokumentům, kontaktům a informacím 

podporujícím koordinaci realizace integrace cizinců v České republice. Stránky jsou 

zaměřeny především na integraci občanů třetích zemí (mimo EU). 

Neméně důležitá je informovanost většinové společnosti o záležitostech cizinců. MV 

podporuje akce k vzájemnému poznávání cizinců i majority i zaměřené na zmírnění 

xenofobních postojů vůči cizincům, a dále systematicky podporuje zvyšování odborných a 

interkulturních kompetencí pracovníků v kontaktu s cizinci. 

Zajištění realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z 

podmínek pro udělení trvalého pobytu je úkolem MŠMT ve spolupráci s MV. Veškeré 

informace související s vykonáním zkoušky jsou průběžně aktualizovány na webových 

stránkách češtiny pro cizince www.cestina-pro-cizince.cz. 

5.2 Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí57 

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí  na období 2007-2013 byl 

zřízený Rozhodnutím Rady č. 2007/435/ES  z  25. července 2007 jako součást všeobecného 

programu Solidarita a řízení migračních toků. 

Obecným cílem fondu je podpora členských států v jejich úsilí umožnit státním 

příslušníkům třetích zemí pocházejícím z odlišného hospodářského, sociálního, kulturního, 

náboženského, jazykového a etnického prostředí, aby splnili podmínky pobytu, a usnadnit 

jejich integraci do evropské společnosti. 

Dle MV ČR EIF podporuje následující operační cíle: 

 cílené, dlouhodobé a aktivní zapojení krajů, měst a obcí do procesu integrace cizinců v 

ČR a iniciace a vznik regionálních projektů - Center na podporu integrace cizinců 

 cílené řešení sociální, právní a podpory integrace cizinců se speciálními potřebami - 

nezletilých cizinců 

                                                 
57 Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí. MV ČR [online]. 2011 [cit. 2013-04-1]. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/evropsky-fond-pro-integraci-statnich-prislusniku-tretich-zemi.aspx 
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 podpora vzájemné komunikace, výměny zkušeností mezi cizinci a členy majoritní  

společnosti  a zefektivnění poskytování informací odborné veřejnosti, úředníkům 

státní správy a občanům o situaci a postavení cizinců i o přínosech imigrace pro 

společnost a občany ČR. 

 zefektivnění  vzájemné komunikace mezi státními i nestátními orgány a institucemi, 

které se na integraci cizinců v ČR podílejí a zvýšení odborného potenciálu jeho 

pracovníků 

 zlepšení hodnocení průběhu a podpory integrace cizinců v ČR a cílenější zaměření  

aktivit orgánů a institucí na podporu integrace cizinců 

 posilování mezikulturních kompetencí zaměstnanců státní správy 

 poskytování asistenčních služeb příslušníkům třetích zemí. 

Cílová skupina není explicitně určena v žádném článku Rozhodnutí o zřízení daného 

fondu. Opatření na podporu procesu integrace státních příslušníků třetích zemí v členských 

státech by se měla zejména zaměřovat na nově příchozí státní příslušníky třetích zemí. 

Nemělo by jít o osoby, které na území členského státu získaly nárok na právní postavení 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta. Jedná se tedy o zejména o nově příchozí státní 

příslušníky třetích zemí pobývajících na území členského státu legálně v režimu zákona o 

pobytu cizinců 326/1999 Sb. Do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí nespadají občané EU a 

státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo 

pravomocně rozhodnuto, nebo kteří požívají postavení uprchlíka nebo status doplňkové 

ochrany. 

Příjemcem  veřejné finanční podpory z EIF a tudíž i předkladatelem projektu může být 

orgán veřejné správy (národní, regionální nebo místní, s centrální nebo přenesenou 

působností), vzdělávací a výzkumné instituce, školicí střediska, sociální partneři, vládní 

agentury  nebo nevládní organizace, které fungují individuálně nebo formou partnerství, jimiž 

předložený projekt  musí mít neziskovou povahu.  

Akce podporované EIF jsou prováděny na základě víceletého programu. Víceletý 

program je realizován prostřednictvím jednotlivých ročních programů. 
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6. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU INTEGRACE STÁTNÍCH 

PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ 

6.1 Integrační centrum Praha o.p.s.58 

Integrační centrum Praha o.p.s. vzniklo 14. 3. 2012 na popud Magistrátu Hlavního 

města Prahy (dále jen MHMP). Základní činností ICP je naplňování Koncepce integrace 

cizinců v ČR na regionální úrovni – tedy v hlavním městě Praha. Cílovou skupinou pro 

poskytované služby a realizované aktivity ICP jsou výhradně cizinci ze třetích zemí (dále jen 

CTZ).  

Dne 1. 4. 2012 zahájilo ICP činnost v rámci projektu financovaného Evropského 

integračního fondu pro státní příslušníky třetích zemí a rozpočtu hlavního města Prahy.  

ICP navázalo svou činnost na již deset existujících regionálních integračních center, 

která od roku 2009 postupně vznikala. ICP působí na území hlavního města Prahy, kde 

poskytuje své služby migrantům z třetích zemí společně s partnerskými občanskými 

sdruženími InBáze, Poradna pro integraci, Sdružení pro integraci a migraci a Organizace pro 

pomoc uprchlíkům. 

Posláním ICP je eliminace zneužívání znevýhodněného postavení migrantů v různých 

oblastech života. Dále ICP vytváří Koncepci hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, která 

dosud v metropoli chyběla. ICP se snaží pomocí sociálního, právního poradenství a terénní 

práce minimalizovat vytváření uzavřených komunit migrantů. Důležitým cílem ICP je 

podpora rozvoje občanské společnosti, snížení napětí mezi majoritou a migranty pomocí 

informačních, komunitních a kulturních aktivit, které ICP pravidelně každý měsíc pořádá. 

Jedinečnosti ICP jako neziskové organizace v Praze je zajištění koordinace a spolupráce 

aktérů na poli integrace. Tato spolupráce je zajišťována pomocí poradních platforem, fór 

migrantů, pravidelných schůzek se zástupci odborných institucí, migrantských spolků a laické 

veřejnosti. 

ICP se snaží vyjít cizincům vstříc, proto je dostupné po celé Praze: 

 Centrála a zároveň Komunitní a Informační centrum (dále jen KaIC) se nachází 

kousek od stanice metra I. P. Pavlova. Pro klienty ICP bylo otevřeno 1. 7. 2012 a nabízí 

                                                 
58 Informace čerpám z Výroční zprávy ICP za období 2012-2013 a z výkonu mí práce v ICP. Aktivity zde 

popisované jsou nadále uskutečňovány v navazujícím projektu na období 2013-2014 
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bezplatný přístup k internetu, cizojazyčnou knihovnu, odpočinkovou místnost, kanceláře pro 

poskytování poradenství, dvě velké učebny propojené s dětským koutkem a kanceláře vedení 

ICP. 

Pobočka ICP – Praha 14 je umístěna kousek od metra Rajská zahrada v prostorách 

radnice městské části Prahy 14. Pobočka byla otevřena dne 1. 6. 2012 jako úplně první 

pobočka ICP. Je zde několikrát v týdnu poskytováno sociální a právní poradenství.  

Pobočka ICP - Praha 12 je umístěna na Sofijském náměstí v Modřanech. Pobočka 

Prahy 12 byla otevřena v pořadí jako druhá dne 13. 8. 2012 a nachází se v prostorách OD 

Prior v Modřanech, kde nabízí sociální a právní poradenství. Na pobočce se dále zrealizovaly 

2 kurzy českého jazyka a kurz sociokulturní orientace. 

 Kancelář ICP v SAPě -  Z důvodu velké poptávky ze strany vietnamské komunity jsme 

dne 10. 1. 2013 otevřely kancelář ve vietnamské tržnici SAPA, kde se pravidelně poskytuje 

sociální poradenství a služby vietnamské kulturní mediátorky. Dochází sem pracovnice 

z pobočky na Praze 12. 

Pobočka ICP - Praha 13 – byla umístěna přímo u zastávky Sídliště Stodůlky. Pobočka 

Prahy 13 byla otevřena jako třetí v pořadí dne 18. 9. 2012. Shodou okolností a na základě 

technických nedostatků musela být začátkem roku 2013 uzavřena. Sociální a právní 

poradenství se přestěhovalo do prostor KaIC na Prahu 1. Pro navazující projekt byly vybrány 

prostory v blízkosti stanice metra Lužiny. 

Pobočka ICP - Praha 4 sídlí nedaleko metra Pankrác. Byla otevřena jako poslední v 

pořadí dne 15. 10. 2012. Na pobočce se pravidelně poskytuje sociální a právní poradenství. 

Všechny pobočky ICP jsou vybavené počítačem pro klienty s bezplatným přístupem na 

internet. Otevírací doba poboček se liší, ale kromě pátečního administrativního dne problém 

klienta zkonzultuje vždy aspoň jedna otevřená pobočka. Nestane se tedy, že by klient musel 

čekat na poradenství déle jak pár dní. 

V rámci prvního projektu ICP poskytovalo tyto služby: 

Sociální poradenství - poskytovali ho odborní sociální pracovníci partnerských 

neziskových organizací. Pracovníci nejčastěji řešili nárok na pomoc ze strany států (SSP, 

dávky hmotné nouze, dávky sociální péče), pomáhali v orientaci migrantů v sociálním 

systému ČR; pomáhali při hledání zaměstnání a řešení problémů spojených s prací v ČR. Dále 

řešili problémy spojené s bydlením, se zdravotním pojištěním, vzděláváním atd. Migranti 
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využívali také doprovodů sociálních pracovníků na úřady a jiné české instituce. Při těchto 

doprovodech byly využívány i služby tlumočníků, kteří zajišťovali bezproblémovou 

komunikaci mezi pracovníky úřadů a klienty ICP. 

Práce s celými rodinami cizinců – ve spolupráci s partnerskou organizací InBáze ICP 

nabídlo pomoc 17 rodinám migrantů, které mají problémy při jejich integraci do českého 

prostředí (trh práce, vzdělávání apod.). Klienti měli k dispozici i individuální psychologickou 

pomoc 

Právní poradenství - poskytovali ho právníci partnerských neziskových organizací. V 

rámci právního poradenství se konzultace nejčastěji týkaly informací o legislativním systému 

ČR a informací o pobytové problematice. Právníci také pomáhali při získání státního 

občanství ČR, podávali informace o možnostech v občanskoprávních problémech (rozvody, 

nevyplacené mzdy apod. 

Kurzy českého jazyka – ICP realizovalo 20 kurzů českého jazyka, které byly rozděleny 

dle jazykových úrovní migrantů pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé migranty. Na 

kurzech se migranti setkali jak s konverzačními tématy, tak i s velmi těžkou gramatikou 

českého jazyka a konverzací. Kurzy jsou pro klienty přípravou na zkoušku A1, která je jednou 

z podmínek pro udělení trvalého pobytu v ČR. Kurzy byly přizpůsobeny časovým možnostem 

klientů ICP a konaly se během celého dne i o víkendech. Během kurzů mohli rodiče využít 

hlídání dětí. 

Kurzy sociokulturní orientace – ICP realizovalo 36 kurzů sociokulturní orientace, které 

byly organizovány formou exkurzí nebo odborných přednášek. Zde se klienti dozvěděli vše o 

historii ČR, kultuře, zvycích a tradicích české společnosti. Dalšími tématy byly pobyty v ČR, 

zdravotní pojištění, sociální systém, vzdělávací aparát, daně atd. Cílem těchto kurzů je nejen 

informovanost samotných cizinců, ale i jejich snadnější orientace v českém prostředí. 

Kulturní a komunitní aktivity – ICP pravidelně pořádalo velké kulturní a malé 

komunitní akce, které sbližovaly migranty s majoritní společností. Akce byly pořádány ve 

spolupráci s městskými částmi a občany dané lokality. ICP například pořádalo Putování za 

zvířecími kamarády v  ZOO Praha. Tato akce podporovala matky s dětmi z migrantské a 

majoritní společnosti. Akce se konala v ZOO Praha, kde klienti kromě zajímavé návštěvy 

zoologické zahrady soutěžili o ceny v kvízu. Další z úspěšných akcí bylo Bowlingové 

odpoledne. Sportovní turnaj byl určen jak pro zdatné hráče, tak pro začátečníky. Program byl 
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doplněn hudebním vystoupením a tradičním českým cateringem. Účastnili se družstva 

migrantů a zástupci českých občanů (Městské části Praha 4, Domu národnostních menšin 

atd.). Ostatní zajímavé akce jsou dostupné na webu ICP nebo ve výroční zprávě. 

Bezplatný přístup k informacím - v rámci Komunitního a informačního centra ICP 

(dále KaIC) byl od měsíce července 2012 zajištěn bezplatný přístup na internet; cizojazyčná – 

multikulturní knihovna s odbornými publikacemi, beletrií, poezií a cizojazyčnými periodiky. 

O využívání PC a knihovny byl z řad migrantů velký zájem. 

Volnočasové aktivity – dále ICP nabízelo možnost využití velkých prostor KaIC pro 

pořádání nejrůznějších volnočasových setkání, výstav apod. pro migrantské komunity a pro 

partnerské organizace pro pořádání seminářů, konferencí a dalších aktivit na téma migrace a 

integrace.  

Informační Brožura pro migranty – ICP na konci prvního projektu vydalo informační 

brožuru pro migranty s názvem „Praha – metropole všech, Průvodce pro migranty/tky žijící v 

Praze“. Brožura obsahuje základní informace a odkazy na všechny důležité instituce a 

organizace sídlící v Praze. Proto byla vydána v šesti jazykových mutacích. Publikace není 

sířena jen mezi migranty, ale i mezi úředníky a ostatní NNO, tito pracovníci pak mohou 

odkazovat migranta na navazující služby.  

Vzdělávání odborníků – ICP pořádalo 4 semináře pro úředníky a pracovníky ve 

vzdělávání. Jejich cílem bylo seznámit s problematikou migrace a integrace migrantů do 

české společnosti. Semináře se dále zaměřovaly na osvojení základů interkulturní komunikace 

s klienty-migranty.  

Koncepce integrace cizinců pro HMP – V současné době chybí v hlavním městě 

jakákoliv koncepční práce v oblasti integrace cizinců. Z tohoto důvodu se ICP ujalo 

koordinačních aktivit směřujících ke vzniku pražské koncepce integrace cizinců, která má 

navazovat na národní Koncepci integrace cizinců. Samozřejmě bude přizpůsobena 

požadavkům a specifikám hlavního města Prahy. Do vzniku pražské koncepce se zapojily 

celkem 3 skupiny:  

1.) Fórum migrantů – je setkání zástupců migrantských komunit žijících na území 

HMP. Fórum migrantů se poprvé sešlo v září 2012 a slouží především k aktivizaci migrantů, 

ale také jako zdroj informací od samotných migrantů o jejich potřebách, požadavcích, 

nápadech apod.  
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2.) Regionální poradní platforma - se stala místem výměny zkušeností a informací mezi 

jednotlivými členy této platformy, která se skládá z celkem 64 zástupců neziskových 

organizací, úřadů práce, městských úřadů a jejich odborů a dalších organizací/institucí.  

3.) Expertní skupina - je složena z celkem 12 členů – zástupců MHMP, ICP, městských 

částí a NNO, a dále z jednoho zástupce MV ČR jako hosta. Tato skupina zpracovala obsáhlé 

dokumenty, které byly vytvořeny pracovními skupinami poradní platformy, do finálního 

dokumentu, který byl na konci března 2013 předán ke schválení Komisi Rady HMP pro 

oblast národnostních menšin a integrace cizinců na území HMP. Do konce roku 2013 by měla 

být Koncepce integrace cizinců pro HMP předložena k finálnímu schvalování MHMP. 

I když je Integrační centrum Praha o.p.s. na „trhu“ teprve rok, udělalo velký kus práce. 

Svědčí o tom nejen počet splněných indikátorů projektu, ale i účast na pořádaných akcích a 

pochvaly v Knize přání a stížností, která je na recepci Komunitního centra.  

6.2 Činnost nestátních neziskových organizací 

InBáze, o. s. se v České republice se věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních 

a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, které jsou realizovány v komunitním 

centrum InBáze v Praze a komunitním centru Rakovice v jihočeském kraji. Aktivity 

InBáze,o.s. vycházejí z práce občanského sdružení Berkat. Občanské sdružení InBáze je od 

roku 2006 místem otevřeným pro migranty, kteří hledají a budují svůj nový domov v České 

republice, a všechny ostatní, kteří ho již tady mají. Komunitní centrum InBáze nabízí 

vzdělávání, poradenské služby, programy pro děti i celé rodiny, multikulturní skupiny pro 

ženy, přednáškové večery, služby sociálního podnikání a programy v komunitním centru 

Rakovice v jižních Čechách.
59

 

Centrum pro integraci cizinců (CIC) je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 

2003. Hlavní činností je sociální a pracovní poradenství pro cizince zejména ze třetích zemí, 

kteří žijí v České republice. Tuto činnost doplňují nízkoprahové kurzy češtiny a 

dobrovolnický program. Informují cizince se zdejším právním a sociálním prostředím a 

doprovází je, dokud si neosvojí dostatečné dovednosti, aby svá práva a povinnosti dokázali 

uplatňovat a plnit sami.
60
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Počátek Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) spadá do roku 1992, kdy byl otevřen 

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). V říjnu roku 1993 se podařilo 

oficiálně otevřít Poradnu pro uprchlíky Českého helsinského výboru. Později byla založena 

Poradna pro uprchlíky. V roce 1998 vzniklo občanské sdružení Centrum pro otázky migrace, 

které se zaměřovalo na problematiku migrace a integrace cizinců do české společnosti. 

Koncem roku 2002 se Poradna pro uprchlíky osamostatnila od Českého Helsinského výboru a 

od 1. 1. 2003 působila jako samostatné občanské sdružení, V roce 2008 se Poradna pro 

uprchlíky sloučila s Centrem pro otázky migrace a přijala nový název Sdružení pro integraci a 

migraci (SIMI).  SIMI poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství 

cizincům žijícím na území České republiky.
61

 

Gigant Člověk v tísni o.p.s. pomáhá v České republice a ve světě více jak dvacet let. 

Poskytuje pomoc v krizových oblastech a situacích, podporuje dodržování lidských práv, 

snaží se zmírnit rasové a národnostní předsudky a xenofobii v České republice a podporovat 

toleranci a respekt k minoritním skupinám. Dále zvyšují informovanost české veřejnosti o 

situaci v zemích postižených válkami či totalitárním režimem a o globálních problémech 

současného světa, poskytují objektivní informace o migraci v lokálním, evropském a 

světovém měřítku. Toto všechno dělají pomocí vzdělávací a informační programů (např. 

Jeden svět na školách, program Migrace, projekt RAXEN, projekt Varianty atd.), pomocí 

programů sociální integrace, organizují mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských 

právech Jeden svět. Dále organizují humanitární projekty v ČR i ve světě, rozvojové projekty 

v Evropě, Asii a Africe.
62

 

Diakonie Českobratrské církve evangelické pracuje s cizinci pobývajícími v „Zařízení 

pro zajištění cizinců“, kde provozuje šicí dílnu. Pomocí projektu Buď sousedem hledá přátele 

migrantům v místě jejich bydliště. Dále Diakonie materiálně podporuje uprchlické tábory, 

pomáhá při hledání zaměstnání či studia, při jednání na českých úřadech, poskytuje pomoc 

novým azylantům při vybavování tzv. integračního bytu atd.) 
63
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Evropská kontaktní skupina (EKS) prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, 

bojuje proti rasismu a diskriminaci migrantů a snaží se měnit zažité genderové stereotypy 

a předsudky v ČR i v Evropě. Pomáhají při uplatnění na trhu práce a vzdělávají nejen 

migranty.
64

 

Charita Česká republika – Arcidiecézní charita Praha poskytuje sociální a právní 

poradenství migrantům a uprchlíkům v rámci sítě poraden Charity Česká republika. Služby 

jsou poskytovány v Poradně pro migranty a uprchlíky v Praze – Karlíně a terénní formou 

podle individuálních potřeb klienta mimo poradnu na území Prahy a Středočeského kraje 

zejména ve městech Příbram, Mělník, Mladá Boleslav a Poděbrady. Prostřednictvím 

programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (dále jen „program 

MEDEVAC“) zajišťují léčbu v ČR, protože v jejich zemi a jejichž stav je natolik vážný, že 

jsou ohroženi na životě a není možné podstoupit léčbu tam. 
65

 

Klub Hanoi se zaměřuje hlavně na vzdělávání interkulturních asistentů a podporu 

vietnamské komunity.
66

 

Lačhe Čhave je občanské sdružení které mimo jiné spolupracuje s městskou částí Praha 

Libuš na emergentním projektu, který se snaží zkvalitnit soužití mezi cizinci a většinovou 

společností. Projekt se zaměřuje na děti a mládež do 26 let věku.
67

 

META – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů aktivně přispívá k nastavování a 

zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů v oblasti vzdělávání, které 

je jednou z podmínek úspěšné integrace do společnosti. Zaměřují se na migranty bez rozdílu 

pobytu a země, kteří mají jedno z následujících znevýhodnění: jazykové, sociokulturní, limity 

pobytového statusu. Dále na pedagogické pracovníky, laickou a odbornou veřejnost.
68

 

Multikulturní centrum Praha (MKC) poskytuje prostor pro komunikaci a porozumění 

v oblasti etnik prostřednictvím veřejných debat, různorodých vzdělávacích, kulturních a 
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informačních činností, knihovny, výzkumů, publikování a vzájemného propojování osob i 

organizací s obdobnými cíli z ČR i ze zahraničí.
69

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)  
70

pomáhá uprchlíkům a cizincům v České 

republice od roku 1991. OPU realizuje projekty zaměřené na vzdělávání a zaměstnávání 

cizinců a žadatelů o azyl. Zdarma poskytuje právní a sociální poradenství a doprovody na 

úřady. Dále realizuje několik projektů v zahraničí. 

Poradna pro integraci (PPI) hájí lidská práva lidí s uděleným azylem a ostatních cizinců 

dlouhodobě usazených v ČR snaží se jim pomoci, aby se stali rovnocennými členy naší 

společnosti. PPI nabízí odborné sociální a právní poradenství, sociálně-aktivizační služby a 

podporu komunitních aktivit.
71

 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva se zaměřuje na právní poradenský servis 

pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i pracovníků státní správy. Dále sleduje 

a analyzuje dodržování občanských a lidských práv a legislativního systému. Zabývá se 

problematikou státního občanství, pobytu cizinců, diskriminace a rovných příležitostí 

a pomoci rodinám.
72

 

Občanské sdružení Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která začala působit v 

Praze v roce 1999. Vznik organizace je spjat se světovým romským festivalem Khamoro - 

ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Občanské sdružení realizuje projekty 

na podporu soužití Romů a majority. Dále realizují projekty na podporu integrace cizinců do 

majoritní společnosti – např. V šest před domem, Příští zastávka, Rodina Odvedle a mimo 

jiné vydávají Bulletin Slovo pro cizince a o cizincích.
73
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7. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

V praktické části této práce jsem se rozhodl provést kvalitativní výzkum v oblasti 

integrace cizinců (Vietnamců) v České republice. Kvalitativní výzkum jsem volila s ohledem 

na to, že tato forma umožňuje jemnou analýzu daného jevu a také proto, že se při své práci 

denně setkávám s cizinci a pracovníky z NNO. Proto považuji za prospěšné nahlédnout na 

jejich způsob života migrantů, motivy přicestování do ČR a také na jejich pohled na českou 

společnost. Současně jsem zvolila pracovníky z ICP, kteří denně pomáhají migrantům právě 

s usnadněním jejich integrace.  

Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o 

nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových a neotřelých názorů 

na jevy, o nichž už něco víme. V neposlední řadě mohou kvalitativní metody pomoci získat o 

jevu detailní informace, které se kvantitativními metodami obtížně podchycují.
74

 

7.1 Cíl výzkumu 

Cílem tohoto kvalitativního výzkumu je sonda do života cizích státních příslušníků, 

kteří zde žijí déle a do práce pracovníků, kteří se jim jejich život zde snaží usnadnit.  

Cílem je zjistit, jak vnímají podporu integrace cizinci žijící na území hlavního 

města Prahy a zároveň pracovníci nestátní neziskové organizace, které se integrací 

cizinců v Praze zabývají? 

 Vedlejšími otázkami jsou: Jakou roli hrají nestátní neziskové organizace (na území hl. 

m. Prahy) v oblasti integrace cizinců do české společnosti? Jak a jakými prostředky přispívá 

Integrační centrum Praha k procesu integrace cizinců do majoritní společnosti. 

Dále by cílem mimo jiné mělo být získání několika názorů a pohledů na integraci v 

České republice z pohledu těch, kterých se to bezprostředně týká, protože jsou ti 

nejpovolanější. 

7.2 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek byl zvolen principem záměrného výběru účastníků. Dotazovaní jsou 

pracovníci v Integračním centru Praha a jejich klienti. Zvolila jsem je i proto, že jsem část 
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práce věnovala právě ICP , a také proto, že se s nimi v souvislosti s výkonem mého povolání 

setkávám denně. Výsledkem rozhovoru byl pohled pěti cizinců a pěti pracovníků na 

integrační proces a podporu, kterou jim poskytuje majoritní strana. Dotazovaní pocházejí 

z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Palestiny a Chile. 

Rozhovorů se účastnili: 

 

Pracovnice 1 – 25 let, integrační pracovnice  

Pracovnice 2 – 25 let, vedoucí pobočky 

Pracovnice 3 – 26 let, integrační pracovnice 

Pracovník 4 – 28 let, vedoucí pobočky 

Pracovnice 5 – 29 let, sociální pracovnice 

Pracovnice 6 – 28 let, vedoucí pobočky 

Cizinka 1 – 22 let, Rusko, trvalý pobyt 

Cizinka 2 – 25 let, Ukrajina, české státní občanství 

Cizinka 3 – 51 let, Chile, trvalý pobyt 

Cizinka 4 – 30 let, Vietnam, trvalý pobyt 

Cizinka 5– 43 let, Palestina, české státní občanství 

Cizinec 6 – 30 let, Bosna a Hercegovina 

7.3  Polostrukturovaný rozhovor 

K získání potřebných informací pro provedení kvalitativního výzkumu, jsem se 

rozhodla provést polostrukturovaný rozhovor. Protože v kvalitativním výzkumu jde převážně 

o odhalení subjektivních významů výpovědí subjektů, tvoří dotazovací metody hlavní zdroj 

získávání dat.
75

 

Ve svém příspěvku se dotazovaní mohli volně vyjádřit k daným otázkám a sami cokoli 

dodat, např. sdělit s čím mají problém a co sami považují za důležité. Měli by do této práce 

vnést osobitý a mnou nezkreslený pohled na věc. 

Klíčovými pojmy při rozhovoru budou: 

- integrace do české společnosti – dobré i špatné zkušenosti na cestě k začlenění 

- česká společnost – pozitiva a negativa spojené s životem v ní 
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- neziskové organizace, které pracují s cizinci 

- Integrační centrum Praha 

- legislativní rámec integrace 

Všichni respondenti byli předem upozorněni, že jejích účast při rozhovoru je zcela 

dobrovolná a že jejich anonymita zůstane zachována. Osobní údaje totiž nemají na výsledek 

rozhovoru žádný vliv. U každého z cizinců byl uveden pouze uveden věk, pohlaví, státní 

příslušnost a druh pobytu v České republice. U pracovníků ICP délka jejich profesní 

zkušenosti v integraci a pozice v organizaci. Předem byla vždy dohodnuta předpokládaná 

délka rozhovoru. 

7.4 Metoda výzkumu a sběr dat 

Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být 

výzkum týkající se života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací, společenských 

hnutí nebo vzájemných vztahů.
76

 

Samotný kvalitativní výzkum byl proveden metodou polostrukturovaného rozhovoru – 

interwiev. Tato metoda umožňuje zachytit fakta a dává možnost proniknout do motivů a 

postojů dotazovaných. Za kladné považuji i to, že dotazovaní měli možnost vyslovit 

nezávazně svůj názor. Aby byla posílena motivace cizinců i pracovníků hovořit pravdivě, 

nebyly po nich vyžadovány žádné osobní údaje.  

Rozhovory jsem se snažila vést tak, aby otázky nebyly dotazovaným nepříjemné a 

ujistila jsem je, že mohou odmítnout odpovědět. Některé rozhovory byly zaznamenávány na 

diktafon, jiné na papír a poté přepsány. Všichni respondenti hovoří dostatečně česky a při 

přepisování byla jejich sdělení pouze logicky a beze změny obsahu zformulována tak, aby 

byla dostatečně srozumitelná. Otázky se u jednotlivých dotazovaných lišily pouze ve skladbě 

vět a pořadí podle toho, jakým směrem se okruh odpovědí dotazovaných ubíral. 

 

Dotazovaným cizincům byly položeny tyto okruhy otázek: 

1. Odkud jste? 

2. Kolik je vám let?  
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3. Proč jste si vybral zrovna Českou republiku? 

4. Koho jste jako prvního kontaktoval po příjezdu do ČR?  

5. Jak dlouho tu žijete? Jak dlouho tu chcete žít? 

6. Jaký máte druh pobytu? 

7. Máte tady rodinu a přátele? 

8. Líbí se vám zvyky, kultura, tradice ČR? Charakterizujte. 

9. Jak dlouho Vám trvalo, než jste se zde adaptoval, zorientoval se?  

10. Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům?  

11. Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? 

12. Za jak dlouho jste se naučil jazyk? Byla to nutnost? Setkal jste se někdy s problémy,  

protože jste neuměl česky? Kdo vám při studiu českého jazyka pomáhal? 

13. Setkáváte se jen se svou komunitou nebo máte přátele i mezi Čechy? 

14. Znáte nějakou NNO, která nabízí služby pro migranty? Využil jste někdy služeb  

nějaké NNO? Jaké?  

15. Znáte Integrační centrum Praha? Víte co dělají? Využil jste někdy jejich služeb? 

16. Kurzy, poradenství a akce ICP – účastnil jste se nějakých kurzů nebo akcí, které  

pořádalo ICP? Co vám tato akce/kurz přinesla? 

17. Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak řešíte tyto problémy?  

18. Vaše kultura, zvyky, náboženství – Setkal jste se v české republice s nějakými  

problémy, které se těchto oblastí týkali?  

19. Setkal jste se s rasismem, diskriminací? Pokud ano, jak jste to řešil? S kým? 

20. Je podle vás podpora integrace migrantů v Praze dostatečná? Co Vám jako  

migrantovi chybí? 

21. Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o  

státním občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? 

 

Dotazovaným pracovníkům byly položeny tyto okruhy otázek: 

1. Jak dlouho pracujete v oblasti integrace cizinců? Jakou funkci máte? 

2. Proč se o oblast integrace cizinců zajímáte? Z osobních, pracovních důvodů?  

3. Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům?  

4. Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? 
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5. Jak vnímáte znalosti cizích jazyků pro vaši práci s cizinci? Je to nutnost?  

6. Co postrádáte při řešení problémů spojených s integrací cizinců? (např. spolupráci  

migrantů nebo majority, institucí atd.) 

7. Jaké máte zkušenosti s ostatními NNO zabývajícími se migranty?  

8. S jakými institucemi a organizacemi ve své práci spolupracujete?(partneři ¨ 

organizace, úroveň spolupráce s českými institucemi - úřady, školy atd.) Popište tuto  

spolupráci. 

9. S jakými cizinci (věk, národnost, pohlaví, doba strávená v ČR) se nejčastěji při své  

práci setkáváte? Jaké jsou jejich nejčastější problémy? 

10. Co migranti, kteří nemají platnou pobytovou dokumentaci? (tzv.nelegálové)  

Setkáváte se s nimi?  

11. Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak migrantům v těchto  

těžkých situacích pomáháte? Jak časté jsou tyto problémy? 

12. Kulturní problémy, hodnoty, zvyky - Setkali jste se při své práci s velkými rozdíly a  

problémy, které se těchto odlišností týkají? 

13. Charakterizujte ze svých zkušeností komunitu - Vietnamci, Rusové, Ukrajinci 

14. Terénní práce? Proč? Kam? Jaký bude mít vliv vaše terénní práce na integraci  

migranta? 

15. Kurzy a aktivity? Jaké děláte? Jaký to má vliv na migranty pro jejich integraci? Jaký  

to má vliv na majoritní společnost? Popište své zkušenosti (špatné i dobré) těmito  

akcemi?  

16. Jak propagujete cíle vaší organizace do cílové skupiny? A co majorita? 

17. Je podpora integrace cizinců v Praze dostatečná? Pokud ne, navrhněte opatření,  

která by to změnila. 

18. Lze podle Vás naplnit cíle integrační politiky? Aby migranti vedli svůj život  

samostatně a nebyli závislí na státu? 

19. Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o státním  

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? 

 

Přepis rozhovorů je přiložen v Příloze č.1 . 
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7.4 Kódování rozhovorů 

Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a 

opět složeny novými způsoby. Je to ústřední proces tvorby teorie z údajů. Při svém postupu 

jsem zvolila metodu otevřeného kódování. Otevřeným kódováním je část analýzy, která se 

zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí pečlivého studia údajů.
77

 

7.4.1 Kategorie 

Po pečlivém prostudování údajů jsem kódovala jevy, které jsem poté seskupila do 

jednotlivých pojmenovaných kategorií. Přitom mi vyplynulo níže uvedených šest kategorií. 

Lze říci, že všechny kategorie nějakým způsobem souvisejí s klíčovým tématem této práce a 

to s integrací cizinců na území České republiky. 

Kategorie 1: „Díky rodičům jsem zde“ 

Všichni dotazovaní cizinci shodně uvádějí, že bez rozhodnutí rodinných příslušníků by 

do České republiky nepřijeli. Přijeli z ekonomických a politických důvodů, v zemi jejich 

původu nebyly vhodné podmínky pro výchovu dětí a zajištění obživy. Také se shodují na tom, 

že kontaktovali přátele a známé ze země původu, kteří sem přijeli dříve. Zpočátku jim 

komunita poskytovala rady a psychické zázemí, měli se na koho obrátit. 

Kategorie 2: „Integrace nebo asimilace“ 

Z výpovědí vyplývá, že dotazovaní pobývají na území České republiky již dlouhou 

dobu, a když jsou do české společnosti v různé míře integrováni, tak nikdy nezapomínají na 

to, že se narodili v jiném státě. Z rozhovorů vyplývá, že cizinci si nemyslí, ani to tak sami 

necítí, že by se distancovali od české společnosti. Stává však, že jedna nebo druhá strana má 

špatnou zkušenost a od toho se odvíjí snaha sžít se s Čechy. Neodmítají českou společnost 

nebo kulturu jako takovou, dokonce některé svátky i slaví, ale druhým dechem dodávají, že 

jsou pyšní na svůj původ. Zachovávají své tradice, kulturu, jazyk v nějaké přijatelné míře. A 

to všechno přesto, že jsou již v České republice doma a mají zde svoji rodinu, se kterou zde 

žijí. 
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Kategorie 3: „Podpora by byla, stačí chtít“ 

Z odpovědí migrantů i pracovníků vyplývá, že vnímají podporu integrace cizinců jako 

dostatečnou. Znají neziskové organizace a vědí na koho se obrátit. Ovšem ne vždy se migrant 

chce začlenit, nechce kontaktovat nikoho, kromě své komunity, to je také často důvodem pro 

rozvíjení dezinformací a nevědomého porušování zákona. 

Kategorie 4: „Češi cizincům a cizinci Čechům“ 

Česká společnost se jeví migrantům jako přátelská a padl i názor, že protože je tady 

v České republice migrant déle, dokáže se v tom zorientovat. S tím, jak se cizinci učí česky, 

se jim také odkrývá české kultura a lépe ji chápou. Jazyková bariera působí téměř ve všech 

oblastech integrace. Někteří uvádí, že se občas setkali i s rasistickými narážkami, se školní 

šikanou nebo s tím, že se na ně někdo díval přes prsty, ale v současné době se s tímto jevem 

už téměř nesetkají. Umí česky skvěle, znají české prostředí, způsob vtipkování, takže není 

jednoduché ani poznat, že jsou cizinci. Migranti také zmiňují poměrně odlišnou a zvláštní 

kuchyní. Také jsem zaznamenala, že je česká společnost poměrně odtažitá k migrantům z 

východu – bývalého SSSR, a přijímají radši například Američana než Rusa, to je ovšem dáno 

politickou a ekonomickou situací západu a východu. Někteří dotazovaní si taky myslí, že Češi 

jsou poněkud negativní a odtažití, možná je to způsobeno ekonomickou situací zde v 

republice. Poměrně často ve své práci slyším, že cizinci berou Čechům práci a tak celkově by 

se měli vrátit. Domnívám se, že i toho je způsobeno historií českého státu, kdy zde byl 

komunistický režim a cizinců zde nebylo mnoho. Nyní se s nimi setkáváme často např. na 

špatně ohodnocených pozicích, což Čechům vadí. Samozřejmě jde o to, jestli by tuto práci 

Češi odváděli stejně dobře, za stejných podmínek jako právě migranti z východu. Další 

samotnou kapitolou by mohla být vietnamská komunita, dle pracovníků i mých zkušeností je 

velmi uzavřená, nedostupná a většina problémů se řeší uvnitř. Do jisté míry je to způsobenou 

kulturou a způsobem výchovy, které si sem Vietnamci přivážejí ze země původu. Ale 

domnívám se, že je to způsobeno i jazykovou bariérou. Dle pracovníků čeští občané netuší, 

jak se jmenuje prodavač u nich ve večerce, jsou jen rádi, že má otevřeno do pozdních hodin. 

Tuto situaci se právě snaží změnit ICP, pořádá akce, na kterých mají příležitost se seznámit. 

Kategorie 5: „Integrační centrum Praha“ 

Většina dotazovaných cizinců se shodla na tom, že znají Integrační centrum Praha o.p.s. 

a že využili některé z jejich služeb. Hodně zmiňovali také kulturní a komunitní akce, kterých 
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se účastnili. Tyto akce jim přinesly nové přátele a zábavu, díky těmto akcím může ICP 

zkvalitňovat život migrantů a předcházet tak izolaci. Setkání, ke kterým dochází na akcích 

ICP jsou důležitá v možnosti komunikace a jiného pohledu na komunitu cizinců i majoritu. 

Například při volejbalovém turnaji či bowlingu byla družstva národnostně promíchána a tak 

spolu migranti i majorita museli kooperovat.  

Kategorie 6: „Podpora integrace a legislativa“ 

Vzhledem k tomu, že všichni dotazovaní migranti zde žijí trvale nebo mají občanství, 

jejich názor na podporu integrace je pozitivní, mají pocit, že kdyby něco potřebovali, věděli 

by, na koho se obrátit. Zmiňují ovšem malý počet kurzů češtiny a nepochopení ze strany 

české společnosti. Pracovníci si to ovšem nemyslí, vidí mezeru v informovanosti jak 

některých částí migrantských skupin, tak hlavně v majoritě. Doporučují také větší spolupráci 

mezi jednotlivými aktéry integrace – mezi orgánem MV, městskými částmi, školami, úřady a 

všemi institucemi, které se s migranty setkávají při své práci. Všichni se shodují, že situace se 

zlepšuje.  

Legislativa je dle všech dotazovaných velmi rozsáhlá, nepřehledná a postupem času i 

čím dál více přísnější. Dle dotazovaných nebyla dříve vízová povinnost a bylo celkem 

jednoduché se do České republiky dostat a začít tu pracovat a žít. Nyní je to těžší. Nejen 

migranti, ale například i pracovníci se často v zákonech nevyznají, nebo dlouhé měsíce čekají 

na vyjádření. 

7.5. Závěrečná interpretace výzkumu 

Cílem tohoto kvalitativního výzkumu byla sonda do života cizích státních příslušníků, 

kteří zde žijí déle a práce pracovníků, kteří se jim jejich život zde snaží usnadnit. Z rozhovorů 

vyplývá, že migranti jsou v České republice relativně spokojení, mají zde rodiny, přátele jak 

české občany, tak ze země svého původu. Z rozhovorů vyplývá, že jejich situace nebyla vždy 

lehká, setkali se s předsudky, xenofobní náladou a odtažitými občany. Měli a nadále i mají 

informace o tom, na koho se obrátit, kdyby se dostali do potíží jakéhokoliv rázu. Pracovníci 

ICP svou práci odvádějí kvalitně a nimi poskytované služby jsou kvalitní a hodně využívané. 

Problémy s klienty řeší individuálně a snaží se je vést k samostatnosti. Tento cíl práce byl 

naplněn. 
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Cílem bylo zjistit, jak vnímají podporu integrace cizinci žijící na území hlavního města 

Prahy a zároveň pracovníci nestátní neziskové organizace, které se integrací cizinců v Praze 

zabývají. Dotazovaní migranti zde žijí trvale nebo mají občanství, a tak je jejich názor na 

podporu integrace více méně pozitivní, mají pocit, že kdyby něco potřebovali, věděli by, na 

koho se obrátit. Zmiňují ovšem malý počet kurzů češtiny a nepochopení ze strany české 

společnosti. Jazyková bariéra byla v jejich situace odstraněna věkem a chozením do české 

školy, rychle se český jazyk naučili a jejich integrace a orientace ve společnosti byla rychlejší. 

Pracovníci vidí problém v neinformovanosti jak migrantských komunit, tak ze strany 

majority. Doporučují větší spolupráci mezi aktéry integrace – mezi orgánem MV, městskými 

částmi, školami, úřady a všemi institucemi, které se s migranty setkávají při své práci. Všichni 

se shodují, že situace se zlepšuje.  

 Jednou z vedlejších otázek byla role nestátních neziskových organizací (na území hl. 

m. Prahy) v oblasti integrace cizinců do české společnosti. NNO jsou pro migranty velmi 

důležité, hlavně z důvodu poskytování kurzů češtiny. Nicméně většina dotazovaných 

migrantů se v těžkých obdobích svého života obracela na komunitu. 

Další otázkou bylo jak, a jakými prostředky přispívá Integrační centrum Praha o.p.s. k 

procesu integrace cizinců do majoritní společnosti. ICP přispívá svými poradenskými 

službami, kurzy češtiny, sociokulturní orientace a velkou částí také pořádáním kulturních a 

komunitních akcí, kde se migranti a majorita potkají ve volném čase a mají možnost se 

seznámit a změnit tak pohled a názor. Všechny akce ICP mají a měli vždy velký úspěch a 

velkou účast. 

Pomocí rozhovorů jsem si ucelila názor na vnímání podpory integrace jak migranty, tak 

pracovníky. Pohled, který se mi naskytnul, byl očekávaný, ale výsledky z výzkumu jsou 

pozitivnější.  
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Závěr 

Tato práce se zaměřila na téma podpory integrace cizinců, kteří žijí na území hlavního 

města Prahy jak z pohledu samotných cizinců, tak z pohledu odborníků. Východiska této 

práce jsou založena nejen na odborných publikacích, které se dané problematiky týkají, ale 

jsou také doplněna o mé postřehy a zkušenosti, které jsem za dobu výkonu mého povolání 

získala. 

Cílem této práce bylo nashromáždění relevantních informací o integraci cizinců v České 

republice, popis jednotlivých fází migrace a následné podpory a péče státních orgánů a NNO. 

Pro pochopení základních pojmů, které jsou v práci užity, je na začátku práce uvedena 

základní terminologie, která se týká migrantů a integrace. Práce se snaží poukázat na stěžejní 

témata, která jsou důležitá pro seznámení s migrací a integrací v celosvětovém významu, a 

následně popisuje situaci v ČR. 

Ústředním tématem práce byli cizinci ze třetích zemí v Praze, otázka jejich integrace do 

většinové společnosti a neziskové organizace spolu s Integračním centrem Praha o.p.s. jako 

instituce, které v je tomto procesu podporují. 

Ve dvou částech bakalářské práce jsem uvedla jak teoretický rámec problematiky 

cizinců, tak výzkumné šetření. V teoretické části práce jsem se zaměřovala na legislativu, 

která se cizinců týká, statistické údaje a nejdůležitější příčiny příchodů migrantů.  Dále sem 

popsala migraci a komunity migrantů, proces jejich integrace, uvedla jsem stěžejní teorie 

integrace a zaměřila se na bariéry v integračním procesu, které se mohou vyskytnout. Dále 

jsem se věnovala migrační a integrační politice České republiky a neziskovým organizacím 

působícím na poli integrace v hlavním městě Praze. 

V empirické části práce jsem se zaměřila na služby Integračního centra Praha o.p.s., 

které tato organizace poskytuje migrantům, na jejich klienty a pracovníky. Cílem empirické 

části bakalářské práce bylo zjistit a popsat, jak vnímají podporu integrace cizinci žijící na 

území hlavního města Prahy a zároveň pracovníci nestátní neziskové organizace, kteří se 

integrací cizinců v Praze zabývají. Z rozhovorů vyplynul názor na podporu integrace ze strany 

majority spíše pozitivní. Dozvěděla jsem se, že migranti mají povědomí o tom, na koho se 

mohou obrátit, když by potřebovali. Migranti i pracovníci se zmiňovali o malém počtu kurzů 

češtiny. Ze šetření vyplývá, že pracovníci vidí problém v neinformovanosti jak migrantských 
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komunit, tak majoritní strany. Doporučují větší spolupráci mezi aktéry integrace. Všichni se 

shodují, že situace se zlepšuje.  

Nestátní neziskové organizace vnímají cizinci jako pomocnou ruku, které jim poskytuje 

několik různých druhů služeb, z nichž nejvyužívanější jsou kurzy češtiny. I když hrají 

neziskové organizace důležitou roli v životě migrantů, využívají pomoc i uvnitř své komunity. 

Integrační centrum Praha o.p.s. do procesu integrace přispívá nejen poradenskými službami a 

kurzy, ale i pořádáním akcí pro cizince i majoritu, které jsou určené ke stmelování majority a 

migrantů. 

 Velkým přínosem pro mě bylo získání několika názorů a pohledů na integraci a její 

podporu v České republice z pohledu jak migrantů, tak pracovníků NNO. Doufám, že se 

situace migrantů a přístup české společnosti k nim bude i nadále zlepšovat. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – přepis rozhovorů prováděných v rámci výzkumného šetření 

- Rozhovory byly upraveny do spisovné češtiny a logicky seřazeny podle témat 

 

Pracovnice 1 – 25 let, integrační pracovnice: 

Jak dlouho pracujete v oblasti integrace cizinců? Druhým rokem. A jakou funkci máte? 

Integrační pracovník. 

Proč se o oblast integrace cizinců zajímáte? Studují psychologií a problematikou cizinců se 

zabývám od prvního ročníku, v budoucnu bych se tomu chtěla věnovat i z psychologického hlediska. 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Poměrně pozitivně, pokud se cizinci nechovají 

arogantně, nebo agresivně, jsou podle mého názoru přínosem č. společnosti.  

A jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Migrace je dobrý způsob jak změnit životní 

styl a podmínky, pro některé cizince je to určitě velká změna k lepšímu. Myslím si, že jsou Češi 

vnímáni cizinci jako poměrně přátelský národ, se specifickou kuchyní, občas jsou poněkud odměření a 

jsou neosobní v kontaktu s cizím člověkem.  

Jak vnímáte znalosti cizích jazyků pro vaši práci s cizinci? Je to nutnost? Pro mojí práci jsou 

jazyky nezbytné, momentálně ovládám 4 aktivně, 2 pasivně a na dalších se pracuje.  

Co postrádáte při řešení problémů spojených s integrací cizinců? Standardizovaného způsobu 

řešení problému, dostatečnou informovanost úředníků a pracovníků, kteří se dostanou do kontaktu 

s cizinci, jazykovou vybavenost úředníků, ochotu řešit problémy individuálně.  

Je podpora integrace cizinců v Praze dostatečná? Pokud ne, navrhněte opatření, která by to 

změnila. Myslím si, že se to postupem času mění k lepšímu.  

Jaké máte zkušenosti s ostatními NNO zabývajícími se migranty? Pracovala jsem v CICu jako 

dobrovolník v rámci praxe do školy. Individuálně jsem se věnovala dvěma klientům. 

S jakými institucemi a organizacemi ve své práci spolupracujete? SIMI, Inbáze, PPI, OPU 

Cizojazyčné noviny, blogeři - Pražský telegraf, Pražský expres, Ukrajinci.cz, Porohy, Ukrajinská 

iniciativa, Pragmatici, Pražská inspirace, Inform Praha, nicoletta.ru (propagace kulturních a 

komunitních akci, kurzů čj atd.) Ukrajinská ambasáda, RSVK – prezentace icp 

S jakými cizinci (věk, národnost, pohlaví, doba strávená v ČR) se nejčastěji při své práci 

setkáváte a jaké jsou jejich nejčastější problémy? Mišmaš z bývalého SSSR 

Charakterizujte ze svých zkušeností komunitu - Vietnamci, Rusové, Ukrajinci. 

S Vietnamci středního věku se dorozumívám rukama nohama, s mladší generaci česky bez 

problému. Rusové a Ukrajinci mě přijímají za „jejich“ díky mému původu a plynulé ruštině. Zvláštní 

skupinou jsou turisti z bývalého SSSR, kteří většinou kazí představu a cizincích a dělají špatnou vizitku 

cizincům natrvalo usídlených v ČR.  

Co migranti, kteří nemají platnou pobytovou dokumentaci? Setkáváte se s nimi? Pracují na 

pobočce, kde jsou převážně Rusové a Ukrajinci. 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak migrantům v těchto těžkých situacích 

pomáháte? Jak časté jsou tyto problémy? Objednám k sociální poradkyni. Podobné problémy jsou 

časté. Pomůžu, jak jen můžu.  

Kulturní problémy, hodnoty, zvyky - Setkali jste se při své práci s velkými rozdíly a problémy, 

které se těchto odlišností týkají? Setkala, ale spíše z pozice cizince, než z pozice integračního 

pracovníka.  

Jak propagujete cíle vaší organizace do cílové skupiny? Osobním přístupem ke každému 

klientovi, plynulou ruštinou se lépe získává moje cílová skupina. Většinou oslovují mladší generace 

majoritní společnosti.  

Proč děláte terénní práci? Informujeme o existenci ICP, kurzech čj, snažíme se nabídnout pomoc 

při řešení životních situaci. Já patřím na pobočku Prahy 13, takže procházíme postupně celý levý břeh.  

Co kurzy a aktivity ICP? Jaké děláte? Má to vliv na migranty pro jejich integraci? Má to také 

nějaký vliv na majoritu? Zkuste to popsat. Kurzy čj, komunitní akce pro menší skupinu lidí, kulturní 

http://www.nicoletta.ru/
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akce pro větší skupinu lidí. Už jsme udělali: přátelské posezení v mléčném baru, fotografickou 

vernisáž a beach volejbalový turnaj. Zkušenosti jsou takové, že cizinci jsou ochotní se zúčastnit téměř 

čehokoliv, ale je podstatně těžší na podobné akce dostat Čechy.  

Lze podle Vás naplnit cíle integrační politiky? Aby migranti vedli svůj život samostatně a 

nebyli závislí na státu? Myslím, že úplně ne.  

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Nemělo by to být tak složité, je občas problém 

pro Čecha, aby se v tom vyznal, natož pro cizince, který neumí tak dobře česky. 

 

 

Pracovnice 2 – 25 let, vedoucí pobočky 

Jak dlouho pracujete v oblasti integrace cizinců? Jakou funkci máte? Celkem 2 roky, vedoucí 

pobočky 

Proč se o oblast integrace cizinců zajímáte? Z osobních nebo pracovních důvodů?  

Neboť jsem sama migrantského původu, zažila jsem tedy obdobné problémy jako oni, mám pro 

ně pochopení. Dalším důvodem je fakt, že migrace je jev s vzrůstající tendencí, cizinci do čr budou 

přijíždět i v budoucnu, je velmi zajímavé a přínosné si s migranty povídat o jeho komunitě, zemi jeho 

původu, o jeho minulosti.  

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Většina vnímá cizince negativně – především 

ze zemí jihu a východu, některé vnímá česká společnost pozitivně – ze západní Evropy, USA. Vše je to 

dáno politikou, historií. Ale celkově Češi nemají rádi nečechy – ať kvůli jazykové a tudíž komunikační 

bariéře, tak kvůli odlišnému vzhledu, odlišným zvykům… 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Cizincům se líbí ČR. Co se týče Čechů, záleží, 

s jakými Čechy se setkali – někdo má negativní zkušenost, někdo pozitivní. Celkově pokud jsou ve své 

zemi zvyklí na jiný způsob jednání mezi lidmi, mezi přáteli, jiné vztahy a celkově jiný celkový charakter 

lidí, mají k Čechům spíše rezervovaný vztah, navazují vztahy pouze s těmi, kteří jim sympatičtí jsou či 

s kterými je potřeba navázat vztahy. Postupně po úspěšné integraci vnímají Čechy jinak.  

Jak vnímáte znalosti cizích jazyků pro vaši práci s cizinci? Je to nutnost? S cizinci, kteří jsou tu 

krátkou dobu, se česky domluvit nelze. Cizí jazyky jsou tedy nutností.  

Co postrádáte při řešení problémů spojených s integrací cizinců? Postrádám v rámci projektu 

nedostatečnou kapacitu na kurzech ČJ, neboť se cizinci integrovat chtějí, mají o kurzy velký zájem, a 

místa na kurzech jsou absolutně nedostatečná.Celkově postrádám větší pochopení v české společnosti, 

ale je pro mě pochopitelné, že pozitivních výsledků bude dosaženo v řádu desítek let.  

Je podpora integrace cizinců v Praze dostatečná? Pokud ne, navrhněte opatření, která by to 

změnila.Je to na dobré cestě, avšak stále to není dostatečné, chybí tu větší podpora MČ, úřadů, 

institucí a NNO, chybí koordinace mezi všemi aktéry, kteří migrantům v jejich integraci pomáhají a 

kteří se s nimi setkávají. O toto se nyní snaží ICP a má základní výsledky.  

Jaké máte zkušenosti s ostatními NNO zabývajícími se migranty? O některých NNO a kvalitě 

jejich služeb mluví migranti pozitivně, na některé si stěžují. Kvalita v poskytovaných službách je 

samozřejmě různá. I jejich ochota ke spolupráci a výměně zkušeností je různá. 

Spolupracujete s někým?  Z neziskovek PPI, InBáze,SIMI, OPU, Meta, Člověk v tísni, IOM, 

Slovo 21. S úřady, s  MHMP, ambasádami, ZŠ, SŠ, VŠ 

S jakými cizinci (věk, národnost, pohlaví, doba strávená v ČR) se nejčastěji při své práci 

setkáváte a dají se charakterizovat jsou jejich nejčastější problémy? Nejčastěji s Ukrajinci, je jich tu 

nejvíce, jsou jazykově a kulturně Čechům nejblíže, stejně tak jako Rusové, Moldavani atd , pohlaví tak 

50 na 50, doba strávená v ČR různě, nejčastěji však mezi 2 – 7 lety. Problémy hlavně hledání 

zaměstnání, pobytové záležitosti, sociální dávky. 

Charakterizujte ze svých zkušeností komunitu - Vietnamci, Rusové, Ukrajinci  

Vietnamci  – uzavření, usměvaví, snaživí, pilní, samostatní, kulturně odlišní, nedůvěřiví – 

komunikují především v rámci své komunity. Rusové jsou podobní jako Ukrajinci, skoro stejní, ale 

ještě více rázní, drzí, namyšlení na Rusko a jeho velké úspěchy za 2. Světové války a ve studené válce, 
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zvyklí obcházet pravidla a dělat si vše tak, jak se jim chce, neboť to tak v Rusku funguje. Ukrajinci – 

lidé opatrní, zvyklí na to, že je Češi nemají rádi, uvědomují si své znevýhodnění, mezi Čechy neradi 

říkají o svém původu; lidé štědří, rozdávační, upřímní, milující rodinu a pravé přátele; na druhou 

stranu velmi rázní, nevěří lidem, které neznají, tudíž opatrní, otevřou se někomu po nějaké době….  

Co migranti, kteří nemají platnou pobytovou dokumentaci? Ano, setkáváme, někteří žijí bez 

platných dokladů i několik let…  

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak migrantům v těchto těžkých situacích 

pomáháte? Jak časté jsou tyto problémy? Velice časté – především při hledání zaměstnání – 

regulérního, na smlouvu – to je největší problém, se kterým si nemohou sami poradit. Kvůli bydlení se 

na nás neobrací často, často si vymění kontakty ve své komunitě či mezi známými a bydlení si najdou 

(i když jsou znevýhodnění a Češi jim často nechtějí byt pronajmout). 

Setkali jste se při své práci s velkými rozdíly a problémy, které způsobila jiná kultura, zvyklosti 

a tradice? S velkými ne. Největší problém mohou mít migranti, kteří mají největší odlišnosti – z Asie 

(Vietnamci u nás), z Afriky, J. Ameriky, Arabové… 

Jak propagujete cíle vaší organizace do cílové skupiny? Cílová skupina je vděčná za to, jaké 

máme cíle, co jim všechno nabízíme a jak jim pomáháme. Co se týče majority, někteří si uvědomují 

nutnost řešit problematiku, někteří ne a vnímají naší činnost negativně.  

Proč terénní práce? Jaký bude mít vliv vaše terénní práce na integraci migranta? Terénní práce 

je především proto, abychom my zjistili,kde cizince najít a aby cizinci, které oslovíme při výkonu jeho 

práce či běžné každodenní činnosti, byli informovaní o našich službách. NE všichni mají totiž internet, 

ne všichni vědí o sužbách poskytovaných neziskovkami… Jde tedy o jejich informování, že mají kam se 

obrátit. A o to, abychom věděli, kde jsou, více cizince poznali atd. 

Jaký má jí vliv na migranty kurzy a aktivity, které děláte pro jejich integraci? Jaký to má vliv na 

majoritní společnost? Překonávají se tím jazykové bariery, tím se zjednodušuje život, pokud mluvíme o 

kurzech, a akce děláme pro navázání kontaktů, pro zábavu a pro seznámení s kulturou dané 

společnosti. 

Lze podle Vás naplnit cíle integrační politiky? Aby migranti vedli svůj život samostatně a 

nebyli závislí na státu? 

Ano jde to, ale zpočátku potřebují podporu a informace – od neziskovek; podporu a prostor od 

institucí, společnosti 

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Nové chystané změny jsou restriktivní, ČR chce 

omezit přísun cizinců… 

 

Pracovnice 3 – 26 let, integrační pracovnice  

Jak dlouho pracujete v oblasti integrace cizinců? Jakou funkci máte? 1 rok, integrační 

pracovník 

Proč se o oblast integrace cizinců zajímáte? Z osobních, pracovních důvodů?  Jeden z mých 

rodičů byl migrant a zároveň studuji na Ústavu dálného východu UK  

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Odměřený až negativní. Češi se moc 

nezajímají o to, u koho nakupují, jak se jmenuje, odkud je, hlavně že má otevřeno. To je samozřejmě 

chyba. 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Jako neutrální 

Jak vnímáte znalosti cizích jazyků pro vaši práci s cizinci? Je to nutnost? Samozřejmě, hodně 

migrantů je zde krátce, proto česky neumí tak dobře, aby si například dokázali přeložit, co po nich 

české instituce chtějí. Znalost cizích jazyků mi pomůže je pochopit. 

Co postrádáte při řešení problémů spojených s integrací cizinců? Větší zájem majority a 

zainteresovaných orgánů - úřady, školy atd. 

Je podpora integrace cizinců v Praze dostatečná? Pokud ne, navrhněte opatření, která by to 

změnila. Podpora integrace není nikdy dostatečná. Je velmi nutná cílená informační kampaň, jak na 



 

61 

 

 

cizince tak hlavně na majoritu. Uvítala bych větší zájem městských částí a škol – kontaktují nás ve 

chvíli kdy je problém, místo toho, aby jim předcházel. 

Jaké máte zkušenosti s ostatními neziskovkami zabývajícími se migranty? V žádné jiné 

neziskovce jsem nepracovala. Mohu posoudit jen OPU, který je náš partner a je velmi profesionální. 

S jakými institucemi a organizacemi ve své práci spolupracujete? Z neziskovek to jsou OPU, 

SIMI, INBÁZE, PPI. Jinak s úřady. Se školami jen pokud mají nějaký problém. 

S jakými cizinci (věk, národnost, pohlaví, doba strávená v ČR) se nejčastěji při své práci 

setkáváte a jaké jsou jejich nejčastější problémy? S Vietnamci, Rusy a Ukrajinci. Jsou nejčastěji 

středního věku a skoro vždycky se řeší pobytové záležitosti. 

Charakterizujte ze svých zkušeností komunitu - Vietnamci, Rusové, Ukrajinci. To se moc nedá, 

Vietnamci jsou uzavření, Rusové a Ukrajinci ne. Nerada generalizuju 

Co migranti, kteří nemají platnou pobytovou dokumentaci? (tzv.nelegálové) Setkáváte se 

s nimi?  Zřídka 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak migrantům v těchto těžkých situacích 

pomáháte? Jak časté jsou tyto problémy? Zaměstnání hledáme s klienty často. Většinou pomáháme 

klientům sestavit krizový plán – proč je v nouzi, jak z ní ven atd. Problémy s bydlením – no hlavně 

bytové a nájemní smlouvy, s tím mají problémy. 

Kulturní problémy, hodnoty, zvyky - Setkali jste se při své práci s velkými rozdíly a problémy, 

které se těchto odlišností týkají? Zatím ne. 

Jak propagujete cíle vaší organizace do cílové skupiny? A co majorita? Hlavně při terénní 

práci, také ale přes média, účastníme se festivalů atd. 

Jaký bude mít vliv vaše terénní práce na integraci migranta? Kvůli přímému kontaktu s nimi, 

získají tak pocit, že je o ně zájem  a mají se na koho obrátit, jinak se k nim ani nedostane informace že 

neziskovky fungují. 

Kurzy a aktivity - Jaké děláte? Jaký to má vliv na migranty pro jejich integraci? Jaký to má vliv 

na majoritní společnost? Popište své zkušenosti (špatné i dobré) těmito akcemi?  Děláme kurzy češtiny 

a sociokulturní orientace. Zkušenosti s kulturními akcemi jsou dobré, škoda je jen, že se tam málokdy 

sejde opravdu pestrá společnost. A Češi se toho málo účastní. 

Lze podle Vás naplnit cíle integrační politiky? Aby migranti vedli svůj život samostatně a 

nebyli závislí na státu? Asi ano, ale je to individuální. 

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Nemůžu hodnotit, pracuji zde teprve rok, 

konkrétní návrhy zatím nemám. 

 

Pracovník 4 – 28 let, vedoucí pobočky  

Jak dlouho pracujete v oblasti integrace cizinců? Jakou funkci máte? Pracuji zde rok a dělám 

vedoucího pobočky. 

Proč se o oblast integrace cizinců zajímáte? Původně jsem prostě sháněl práci, ale postupem 

času mě to začalo zajímat i mimo práci. Rád cestuji a studoval jsem v zahraničí. 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Apatický, lehce xenofobní. Vnímám velké 

rozdíly mezi Prahou a zbytkem republiky. 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Je to velmi individuální, někdo se začlenit chce a 

někdo ne. 

Jak vnímáte znalosti cizích jazyků pro vaši práci s cizinci? Je to nutnost, hovořím jen anglicky a 

vidím v tom deficit. 

Co postrádáte při řešení problémů spojených s integrací cizinců? Podporu státní správy a 

majority a informovanost. 

Je podpora integrace cizinců v Praze dostatečná? Pokud ne, navrhněte opatření, která by to 

změnila. Celkově je malá na to, kolik jich zde je. Rád bych zvýšil informovanost jak migrantů, tak 

majority. 

Jaké máte zkušenosti s ostatními NNO zabývajícími se migranty? Z mé pozice velmi pozitivní. 
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S jakými institucemi a organizacemi ve své práci spolupracujete? S městskými částmi, se 

kterými jsem jednal, je to dobré, hlavně na sociálních odborech. Školy se taky zapojují, ale jde to 

pomalu. 

S jakými cizinci (věk, národnost, pohlaví, doba strávená v ČR) se nejčastěji při své práci 

setkáváte a jaké jsou jejich nejčastější problémy? Rusové a Ukrajinci, ženy okolo 60, muži okolo 40. 

Klienti, kteří k nám chodí, tu žijí tak 3-10 let, hledáme s nimi práci, nostrifikujeme vzdělání a 

komunikujeme s vnitrem. 

Charakterizujte ze svých zkušeností komunitu - Vietnamci, Rusové, Ukrajinci  

Rusové jsou samostatní, bohatí, trochu nafoukaní, ale velmi vděční. Ukrajinci jsou chudší, ale 

zdvořilí a také vděční. Vietnamci jsou velmi uzavření a je těžké s nimi jakoukoliv spolupráci navázat. 

Co migranti, kteří nemají platnou pobytovou dokumentaci? (tzv.nelegálové) Setkáváte se 

s nimi?  Ano, hlavně Arabové. 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak migrantům v těchto těžkých situacích 

pomáháte? Snažíme se, aby si klient vyřešil situace sám, pouze dáváme vodítka. 

Kulturní problémy, hodnoty, zvyky - Setkali jste se při své práci s velkými rozdíly a problémy, 

které se těchto odlišností týkají? Ano, hlavně v ruské a arabské komunitě. Občas není komunikace 

mezi majoritou a těmito komunitami dobrá. Vše se zatím ale podařilo vyřešit. 

Jak propagujete cíle vaší organizace do cílové skupiny? A co majorita? Hlavně pomocí terénní 

práce a úřadů. K majoritě hlavně pomocí vzdělávání a komunikací s institucemi. 

Terénní práce? Proč, kam? Jaký bude mít vliv vaše terénní práce na integraci migranta? Všude, 

kam se dostaneme, jejich pracovitě, ubytovny, úřady kam chodí. Musí se o nás dozvědět. Migrant se 

pak bude mít kam obrátit. 

Kurzy a aktivity, jaké děláte? Jaký to má vliv na migranty pro jejich integraci? Jaký to má vliv 

na majoritní společnost? Dělal jsem soutěž a sportovní turnaj, migranti tak poznali aspoň nové tváře. 

Rozhodně se musí dělat akce častěji, aby se přestali izolovat a začali se bavit – jak migranti tak 

majorita. A bylo zajímavé vidět, jak se baví Češi s cizincem, bez negativních slov a myšlenek, prostě se 

bavili . 

Lze podle Vás naplnit cíle integrační politiky? Aby migranti vedli svůj život samostatně a 

nebyli závislí na státu? Ano, ale migrant musí mít vůli a chuť žít tu samostatně. 

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny?  Nejsem právník, ale myslím si, že je to moc 

složité, mělo by se to více zjednodušit. 

 

Pracovnice 5 – 29 let, sociální pracovnice  

Jak dlouho pracujete v oblasti integrace cizinců? Jakou funkci máte? Jeden rok jako sociální 

pracovník, před tím 5 let jako dobrovolník – volnočasové aktivity, doprovody kli atd. 

Proč se o oblast integrace cizinců zajímáte? Z osobních, pracovních důvodů?  Z osobních i 

pracovních důvodů, baví mne poznávání nových odlišných kultur, jelikož to obohacuje můj život 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům?  V mém okolí vnímám vztah pozitivní, ale 

z hlediska české společnosti spíše xenofobní vlivem medií a neinformovanosti 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Strach, nedůvěra a uzavřenost 

Jak vnímáte znalosti cizích jazyků pro vaši práci s cizinci? Je to nutnost?  Určitě to vnímám 

jako nutnost, při navozování kontaktu s klienty je důležité porozumění a získání důvěry 

Co postrádáte při řešení problémů spojených s integrací cizinců? Není dostatečná informovanost 

cizinců i majoritní společnosti o migrační a cizinecké problematice. Klienti mají problém s orientací 

v českém systému, v oblasti právní, sociální a zdravotní. Také postrádám spolupráci neziskového 

sektoru se státními institucemi a velmi se zpřísňuje legislativa. 

Je podpora integrace cizinců v Praze dostatečná? Pokud ne, navrhněte opatření, která by to 

změnila. Není. Měli by spolupracovat MV, instituce a neziskový sektor, ještě bych zintenzivnila terénní 

práci a doplnila bych skupinu cizinců jako cílovku v sociálních službách, problém je třeba když 

hledáme azylák.  
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Jaké máte zkušenosti s ostatními NNO zabývajícími se migranty? Pozitivní 

S jakými institucemi a organizacemi ve své práci spolupracujete?(partneři organizace, úroveň 

spolupráce s českými institucemi - úřady, školy atd.) Popište tuto spolupráci. S pracákem – záleží, jak 

na kterém úřadu, problém vidím v jazykové bariéře, neporozumění s klientem a neschopnost vysvětlení 

procesu dávek. Dále spolupracuji se ZŠ a MŠ, zde je velmi dobrá spolupráce, vstřícnost, navyšují  

hodin ČJ pro děti cizince. S ostatními neziskovými je spolupráce velmi dobrá. 

S jakými cizinci (věk, národnost, pohlaví, doba strávená v ČR) se nejčastěji při své práci 

setkáváte a jaké jsou jejich nejčastější problémy? S celými rodinami, jak s azylanty tak s třetizemci, 

s Rusy, lidmi ze severní Afriky. A většinou tu  žijí už více let. Jo a je jim nad 20 let. Nejčastěji s nimi 

řeším  vyhledávání práce a bydlení, dluhovou problematiku, nostrifikace, poskytování info o sociálním 

zabezpečení v ČR 

Charakterizujte ze svých zkušeností komunitu - Vietnamci, Rusové, Ukrajinci – Jsou velmi 

pracovití, a Rusové jsou prostě Rusové. 

Co migranti, kteří nemají platnou pobytovou dokumentaci, setkáváte se s nimi? Občas 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak migrantům v těchto těžkých situacích 

pomáháte? Spolupracuji s institucemi a psychicky klienta podporuji, doprovázím je do institucí, a mám 

možnost jim poskytnout materiální a finanční podporu. 

Kulturní problémy, hodnoty, zvyky - Setkali jste se při své práci s velkými rozdíly a problémy, 

které se těchto odlišností týkají? Ano u islámu a žen z muslimského prostředí.  

Jak propagujete cíle vaší organizace do cílové skupiny? A co majorita? Pomocí festivalů, 

spolupráce s nestátními a státními institucemi, na základě doporučení od jiných naších klientů, terénní 

práce 

Proč terénní práce? Jaký to má vliv na integraci migranta? Je důležité jít do míst, kde se sdružují 

cizinci a tím zvýšit informovanost o NNO a podpora aktivizace klienta pro úspěšnou integraci 

Jaké děláte akce? Děláme vzdělávací aktivity, volnočasové aktivity, festivaly. Zkušenosti jsou 

vcelku pozitivní. 

Lze podle Vás naplnit cíle integrační politiky? Aby migranti vedli svůj život samostatně a 

nebyli závislí na státu? Zaleží na spolupráci klienta, státních a nestátních. institucí. Také záleží na 

nastavení legislativy, která bude podporovat legální pobyty cizinců a ne zbytečně zpřísňovat 

nesmyslně cizinecké zákony. 

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Každý rok se zpřísňuje, díky tomu přicházíme o 

kvalifikované pracovníky na trhu práce. Ale v některých bodech se zpřísněním souhlasím. 

 

Pracovnice 6 – 28 let, vedoucí pobočky  

Jak dlouho pracujete v oblasti integrace cizinců? Jakou funkci máte? Dva půl roku, jsem 

vedoucí pobočky. 

Proč se o oblast integrace cizinců zajímáte? Byla to náhoda, ale práce mě baví. 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Situace se zlepšuje, ale pořád jsou tu 

předsudky. 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Jako ambivalentní. 

Jak vnímáte znalosti cizích jazyků pro vaši práci s cizinci? Je to nutnost?  Ano, je to potřeba, 

proto využíváme i tlumočníky. 

Co postrádáte při řešení problémů spojených s integrací cizinců? Hlavně lepší cizinecký zákon. 

Je podpora integrace cizinců v Praze dostatečná? Myslím, že je, teď to už záleží jen na 

samotných cizincích, jak jí využijí. 

Jaké máte zkušenosti s ostatními NNO zabývajícími se migranty? Hlavně pracovní v rámci 

spolupráce. 

S jakými institucemi a organizacemi ve své práci spolupracujete? S InBází, s městskými částmi, 

s OAMP. Spolupráce není jednoduchá, ale vždy jsme vše zvládli. 
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S jakými cizinci (věk, národnost, pohlaví, doba strávená v ČR) se nejčastěji při své práci 

setkáváte a jaké jsou jejich problémy? S Vietnamci, kterým je 20-30 let, s Rusy, těm je 20-40 let a 

řešíme hlavně pobytové záležitosti. 

Charakterizujte ze svých zkušeností komunitu - Vietnamci, Rusové, Ukrajinci. Rusové a 

Ukrajinci chodí na poslední chvíli, všechno řeší za pět dvanáct. Vietnamci jsou zvyklí chodit hlavně ke 

svým agentům – zprostředkovatelům, proto je nutné s nimi dlouhodobě pracovat. 

Co tzv.nelegálové? Setkáváte se s nimi? Jen velmi zřídka. 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak migrantům pomáháte? Jak časté jsou 

tyto problémy? Hlavně pomocí sociálního poradenství – hledáme s nimi práci, zjišťujeme jejich nárok 

na příspěvky od státu, například na rodičovskou. Tyto problémy jsou velmi časté. 

Kulturní problémy, hodnoty, zvyky - Setkali jste se při své práci s velkými rozdíly a problémy, 

které se toho týkají? Ano, u Vietnamců a Arabů, nejsou schopni pochopit, že jsou služby zdarma. 

Jak propagujete cíle vaší organizace do cílové skupiny? A co majorita? Pomocí principu 

sněhové koule – nabalování – jdeme skrze úřady, školy, terénní práci. Majorita se zapojuje hlavně 

jako úředníci a na akcích, když přijde jeden, příště přijdou tři. 

Terénní práce – Proč, kam? Jaký bude mít vliv na integraci migranta? Chodíme hlavně za 

Vietnamci do večerek, Sapy, máme totiž kolegyni z Vietnamu. 

Kurzy a aktivity? Jaké děláte? Jaký to má vliv na migranty pro jejich integraci a jaký na 

majoritu? ICP dělá kurzy češtiny, sociokulturní orientace, kulturní akce. My jsme třeba dělali oslavu 

nového lunárního roku a ta byla velmi povedená. 

Lze podle Vás naplnit cíle integrační politiky? Ano, za podmínky správného přístupu neziskovek 

ke klientům, tedy vést je k samostatnosti. 

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Legislativa je špatná, je zapotřebí nový zákon o 

pobytu. 

 

Cizinka 1 – 22 let, Rusko, trvalý pobyt 

Odkud jste? Z Ruska 

Kolik je vám let?  24 

Proč jste si vybrala zrovna Českou republiku? Přivezli mě rodiče, na výběr jsem neměla 

Koho jste jako prvního kontaktoval po příjezdu do ČR?  Nevzpomínám si  

Jak dlouho tu žijete? Jak dlouho tu chcete žít? 14 let, nevím asi na pořad 

Jaký máte druh pobytu? Trvalý pobyt 

Máte tady rodinu a přátele? Ano, rodiče, přátele Čechy 

Líbí se vám zvyky, kultura, tradice ČR? Charakterizujte. Ano, pro mě jsou to už moje zvyky, 

nevidím je jako cizí.  

Jak dlouho Vám trvalo, než jste se zde adaptovala, zorientovala se? 5 měsíců na naučení 

češtiny, pak rovnou do školy 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Pozitivně 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Málo se integrují 

Za jak dlouho jste se naučila jazyk? Setkala jste se někdy s problémy, protože jste neuměla 

česky? Byla to nutnost, za 5 měsíců z TV a 1 knížky, byla jsem šikanovaná na základní škole kvůli 

tomu, že jsem cizinka, rozbila jsem slečně nos a nechala se přeložit na jinou školu, od té doby už ne. 

Setkáváte se jen se svou komunitou nebo máte přátele i mezi Čechy? Jenom Čechy 

Znáte nějakou NNO, která nabízí služby pro migranty, a využila jste někdy jejích služeb? 

Nevyužila, setkala jsem se NNO až v práci 

Znáte Integrační centrum Praha? Víte co dělají? Ano znám, chodím pravidelně na jejich akce. 

Kurzy, poradenství a akce ICP – účastnil jste se nějakých kurzů nebo akcí, které pořádalo ICP? 

Co vám tato akce/kurz přinesla? Ano, účastnila, poznala jsem nové lidi, naučila se například volejbal 

a pobavila se. 
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Je podle vás podpora integrace migrantů v Praze dostatečná? Co Vám jako migrantovi chybí? 

Myslím, že ano, mě osobně nic nechybí. 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak řešíte tyto problémy?  Úplně stejně 

jako ostatní Češi, jdu na úřad a zeptám se, nebo si to vyhledám na internetu. 

Vaše kultura, zvyky, náboženství – Setkal jste se v České republice s nějakými problémy, které 

se těchto oblastí týkali? Ne, nejsem věřící, a tím, že jsem tu vyrostla, nepociťuji žádné problémy, o 

Vánocích máme salát a kapra. 

Setkal jste se s rasismem, diskriminací? Pokud ano, jak jste to řešil? Setkala jsem se ve škole na 

prvním stupni, šikanovali jsme kvůli mému původu. Moje reakce byla agresivní, reakce mých rodičů 

verbálně agresivní, našli jsme jinou školu, bylo to lepší pro obě strany. 

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Ne, nikdy jsem s tím neměla problémy, asi sem 

ale měla štěstí. 

 

Cizinka 2 – 25 let, Ukrajina, české státní občanství 

Odkud jste? Z Ukrajiny 

 Kolik je vám let? 25 

Proč jste si vybral zrovna Českou republiku? Mámy předci jsou Češi, mámy rodina bydlí ve 

vesnici na Ukrajině, kde se mluví česky a kterou založili právě Češi. Na základě české politiky na 

počátku 90. Let, pozval Václav Havel zpět do ČR krajany. Tehdy přijel strejda, který do ČR pozval na 

základě sloučení rodiny své rodiče a sourozence s rodinami. 

Koho jste jako prvního kontaktoval po příjezdu do ČR? Svou komunitu - známé, příbuzné, kteří 

již měli nějaké zkušenosti a radili nám ohledně práce, školy apod. 

Jak dlouho tu žijete? Jak dlouho tu chcete žít? 17 let, chci tu zůstat – nemám v plánu se stěhovat 

jinam 

Jaký máte druh pobytu? České občanství 

Máte tady rodinu a přátele? Ano, část rodiny však zůstala na Ukrajině 

Líbí se vám zvyky, kultura, tradice ČR? Charakterizujte. Ano, zvyky a tradice jsou zajímavé, 

oslava důležitých svátků se tu slaví jinak – např. vánoce, velikonoce – líbí se mi to, na Ukrajině se to 

slaví jinak - nedokážu říct, co se osobně mě líbí víc. Kultura je také zajímavá. 

Jak dlouho Vám trvalo, než jste se zde adaptoval, zorientoval se? Celkem rychle – 3 měsíce 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Negativní, především k lidem pocházejícím 

z bývalého SSSR či chudších zemí z východu a jihu. Především, když cizinec neumí česky, dělá chyby 

ve škole, nebo se něčím liší. Lidé poslouchají vyprávění starší generace a na základě jejich zkušeností 

si sami vytváří svůj – podobný – názor na příslušníky těchto zemí. Nejedná se o všechny lidi, dokonce 

mám pocit, že se to zlepšuje a nová generace již přemýšlí jinak. Ale v období mé integrace – 17 let 

zpátky a v malém městě (také záleží – lidé ve městech mají jiné názory než ti z vesnic či menších měst) 

lidé Ukrajince tolik nemilovali.  

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Záleží, jakou měl kdo zkušenost – někdy je berou 

špatně, někdy dobře. Nerada zobecňuju a charakterizuju nějakou vlastností celou společnost, ale pár 

stereotypů se dá v české povaze najít. Cizinci rozdíly v myšlení a jednání vidí, některým to dost vadí, 

až po delším pobytu ČR, po integraci si na to zvykají. Negativně jsou na Češích mezi Ukrajinci brány 

tyto vlastnosti a rysy: nemají rádi odlišnosti, nejsou odvážní – základ je do všeho moc mluvit, ale když 

přijde čas na činy, mají strach a stáhnou se, rádi pomlouvají (to dělají i Ukrajinci, ale většinou si ti 

řeknou do očí – to tady v ČR málokdy), jsou líní, nejsou tak pohostinní (neplatí u všech, ale u 

většiny)… 

Za jak dlouho jste se naučila jazyk? Setkala jste se někdy s problémy, protože jste neuměl 

česky? Česky jsem se naučila velmi rychle – šla jsem v září do školy s tím, že jsem neuměla číst, psát 

ani mluvit, setkala jsem se s posměchem. Ale vzhledem k tomu, že jsem byla 8leté dítě, rychle jsem se 

jazyk naučila, rychle ze zadaptovala, začala se s určitými lidmi ve škole bavit, a v pololetí jsem měla 

na vysvědčení téměř samé jedničky, což mi vydrželo po celou dobu studia (tak je to u většiny 
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Ukrajinců, co znám – přestěhovali se sem s rodinou s nějakým cílem, za kterým si jdou). Doma mi 

nepomáhal nikdo, já jsem učila doma rodiče, pomáhalo mi to, že jsem byla ve škole, bavila se 

s českými dětmi a četla.  

Setkáváte se jen se svou komunitou nebo máte přátele i mezi Čechy? Mám většinu přátel 

Čechů, potom jsem samozřejmě ve styku se všemi známými Ukrajinci, mám pár přátel z Ukrajiny a 

Moldávie v Praze.  

Znáte nějakou NNO, která nabízí služby pro migranty? Využil jste někdy služeb nějaké NNO? 

Jaké?  Znám je až od té doby, co bydlím v Praze. Tehdy v severních Čechách snad ani žádná NNO 

nepůsobila, nebo jsme o ní nevěděli. Vystačili jsme si bez pomoci NNO – měli jsme hodně známých, co 

nám pomohli s prací pro rodiče a získat pobyt tehdy nebylo tak složité.  

Znáte Integrační centrum Praha? Víte co dělají? Využil jste někdy jejich služeb? Ano, účastnila 

jsem se několika akcí. 

Kurzy, poradenství a akce ICP – účastnil jste se nějakých kurzů nebo akcí, které pořádalo ICP? 

Co vám tato akce/kurz přinesla? Ano, byla to hlavně zábava. 

Je podle vás podpora integrace migrantů v Praze dostatečná? Co Vám jako migrantovi chybí? 

Mám pocit, že dnešním migrantům chybí více informací, kam jít, jak co zařídit, na koho se obrátit za 

pomocí, kam chodit na kurzy češtiny, nebo příp. jaká učebnice češtiny pro cizince je nejlepší pro 

samostudium. Kdyby měli migranti všechny tyto informace k dispozici ve svých jazycích, bylo by to 

snazší – šli by sami do NNO, věděli by, jak co zařídit apod. 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak řešíte tyto problémy? Nemám tyto 

problémy, integrovala jsem se v dětských letech, teď s tím žádný problém nemám – nemám typické 

ukrajinské jméno ani přízvuk. 

Vaše kultura, zvyky, náboženství – Setkala jste se v české republice s nějakými problémy, které 

se těchto oblastí týkali? Ne 

Setkala jste se s rasismem, diskriminací? Pokud ano, jak jste to řešila? Ano, ve škole – v prvních 

2 měsících, kdy jsme jim nerozuměla a nevěděla, jak jim odpovídat. Potom i později – už ne kvůli 

jazykové bariéře, ale z principu – že pocházím z východu, šlo o jednotlivce, ne celou společnost.  

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Legislativa je čím dál přísnější. Některá opatření 

jsou nutná, aby se nezneužívalo jistých děr v zákonech apod.., jiná jsou naprosto přehnaně striktní. 

Celkově, kdybych chtěla dnes do ČR pozvat babičku, rozhodnutí by se asi nedožila, navíc by to 

rozhodnutí bylo negativní. 

 

Cizinka 3 – 51 let, Chile, trvalý pobyt 

Odkud jste? Z Chile 

 Kolik je vám let? 51 

Proč jste si vybrala zrovna Českou republiku? Z politických důvodů, v Chile se to už nedalo 

vydržet. 

Koho jste jako prvního kontaktovala po příjezdu do ČR? Nevím, je to už dávno, byla jsem malá, 

moji rodiče všechno zařizovali. 

Jak dlouho tu žijete? Jak dlouho tu chcete žít? Žiju tu 37 let, a pravděpodobně tu už zůstanu. 

Jaký máte druh pobytu? trvalý 

Máte tady rodinu a přátele? Ano, manžela, dvě děti a spoustu přátel 

Líbí se vám zvyky, kultura, tradice ČR? Charakterizujte. Nemám s ní problém, ale hodně si 

uchovávám i tu svojí, učím děti, co se jak vaří, aby věděli jak se co řekne v Chile a tak. 

Jak dlouho Vám trvalo, než jste se zde adaptovala, zorientovala se? Tak dva roky, ještě teď 

někdy nevím co a jak… 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Vcelku pozitivní. 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Taky pozitivní. 

Za jak dlouho jste se naučila jazyk? Setkala jste se někdy s problémy, protože jste neuměla 

česky? Asi za rok, chodila jsem do školy, takže jsem musela. Pomáhala mi sama škola. 
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Setkáváte se jen se svou komunitou nebo máte přátele i mezi Čechy? S obojím. Manžel je Čech, 

děti taky, kamarádky mám z Chile, Venezuely i z řad Čechů. 

Znáte nějakou NNO, která nabízí služby pro migranty? Využila jste někdy služeb nějaké NNO? 

Znám ICP, zatím jsem jejich služeb nevyužila, nebylo to potřeba. 

Znáte Integrační centrum Praha? Víte co dělají? Využila jste někdy jejich služeb? Viz předchozí 

otázka. 

Kurzy, poradenství a akce ICP – účastnila jste se nějakých kurzů nebo akcí, které pořádalo ICP? 

Co vám přinesla? Ano, na pár akcích jsem byla, jsem tu už dlouho, takže jsem ráda, že nezabírám 

místo, těm, kteří služby potřebují více. 

Je podle vás podpora integrace migrantů v Praze dostatečná? Co Vám jako migrantovi chybí? 

Myslím si, že jo, já jsem tu vždycky měla přátele, kteří mi pomohli. A teď už mi nic nechybí. 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak řešíte tyto problémy? Neřeším, jsme 

zabezpečení ze strany manžela.  

Vaše kultura, zvyky, náboženství – Setkala jste se v české republice s nějakými problémy, které 

se těchto oblastí týkali? Spíše s jihoamerickým temperamentem jsem měla problém, ale jinak ne. 

Setkala jste se s rasismem, diskriminací? Já ne, ale brácha měl dříve problémy, pletli si ho 

s Romem, takže na něj měli narážky, napadali ho. Ale pak vyrostl, a bylo vidět, že jsme indiáni. 

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Je škoda, že nemůžu mít dvojí občanství, snad se 

zákony upraví. 

 

Cizinka 4 – 30 let, Vietnam, trvalý pobyt 

Odkud jste? Z Vietnamu 

Kolik je vám let? 30 let 

Proč jste si vybrala zrovna Českou republiku? Přijela jsem s rodiči, nevybírala jsem si. 

Koho jste jako prvního kontaktovala po příjezdu do ČR? Rodiče šli za známými z Vietnamu 

Jak dlouho tu žijete? Jak dlouho tu chcete žít? Žiji tu 16 let, pokud se něco nezmění, tak tu 

zůstanu 

Jaký máte druh pobytu? Trvalý 

Máte tady rodinu a přátele? Ano, rodinu i přátele 

Líbí se vám zvyky, kultura, tradice ČR? Charakterizujte. Jo, líbí, slavím všechny svátky, jak 

české tak vietnamské. 

Jak dlouho Vám trvalo, než jste se zde adaptovala? Během několika měsíců 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Myslím si, že se Češi bojí neznámého, a 

dopředu to ze strachu odsuzují. Ale pokud nás, cizince poznají, mají nás rádi. 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Myslím, že třeba starší Vietnamci, kteří tu 

nevyrostli, to moc neřeší, ale cizinci, kteří tu žijí od malička, jsou asi spokojení, teda z mé zkušenosti. 

Za jak dlouho jste se naučila češtinu? Za pár měsíců, pochytila jsem to ve škole, ale doma 

mluvíme vietnamsky pořád. Nepomáhal mi nikdo, až pak jsem já začala pomáhat ostatním 

vietnamským spolužákům. 

Setkáváte se jen se svou komunitou nebo máte přátele i mezi Čechy? Tak i tak. 

Znáte nějakou NNO, která nabízí služby pro migranty? Využil jste někdy služeb nějaké NNO?  

Znám jich spoustu, v hodně totiž dělám tlumočníka, kdysi jsem využila služeb Inbáze a Klubu Hanoi a 

ICP. 

Znáte Integrační centrum Praha? Víte co dělají? Využila jste někdy jejich služeb? Ano, chodila 

jsem na sociokulturní kurzy. 

Kurzy, poradenství a akce ICP – účastnila jste se nějakých kurzů nebo akcí, které pořádalo ICP? 

Účastnila, třeba oslava lunárního roku byla super, poznala jsem tak pracovníky v jiné situaci než 

v práci. A pobavila jsem s přáteli. 

Je podle vás podpora integrace migrantů v Praze dostatečná? Chybí mi pochopení Čechů a více 

kurzů češtiny. 
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Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak řešíte tyto problémy? Řešili to rodiče, 

já v současné době chodím do práce, takže to neřeším. 

Vaše kultura, zvyky, náboženství – Setkala jste se v české republice s nějakými problémy, které 

se těchto oblastí týkali? Občas mi vadí, jak se Vietnamcům říká větve, rákosníci atd, je to urážlivé. Ale 

jinak to jde. 

Setkala jste se s rasismem, diskriminací? Nesetkala. 

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Myslím, že je hrozně nepřehledná, a jednání 

s vnitrem je na dlouhou dobu, delší než očekávalo samotní vnitro. 

 

Cizinka 5 – 43 let, Palestina, české státní občanství 

Odkud jste? Z Palestiny. 

 Kolik je vám let? 43 

Proč jste si vybrala zrovna Českou republiku? Přivezli mě s sebou rodiče jako malé mimino, 

odešli ze své země z politických důvodů. 

Koho jste jako prvního kontaktovala po příjezdu do ČR? Já nikoho, byla jsem malá, ale rodiče 

kontaktovali palestinskou komunitu. 

Jak dlouho tu žijete? Jak dlouho tu chcete žít? Žiji tu necelých 40 let, ale střídavě jsem 

studovala v zahraničí. A zůstanu tu, mám tu domov. 

Jaký máte druh pobytu? Nyní již občanství 

Máte tady rodinu a přátele? Ano, manžel je Holanďan, ale poznali jsme se tady, mám tu 3 dcery 

a spoustu přátel. 

Líbí se vám zvyky, kultura, tradice ČR? Charakterizujte. Ne všechny, ale spíše ano. Například 

vařím arabská jídla, na děti mluvím arabsky, ale slavíme vánoce, chodíme na pouť atd. 

Jak dlouho Vám trvalo, než jste se zde zorientovala? Nevím, myslím, že jen několik měsíců, než 

jsem se naučila česky 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Docela xenofobní, jako temperamentní Arabka 

jsem se často setkávala s problémy v komunikaci s čechy, češi jsou totiž velmi pohodlní. Ale je to 

pochopitelné vzhledem k politickému režimu minulého století. Zlepšuje se to. 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Myslím, že to moc neřeší, hlavně dospělí a malé 

děti. Jen asi v pubertě mohou mít problémy, ale to je zase individuální. Myslím, že je to o jedinci 

samotném, jakou má povahu a z čeho si udělá legraci a co si vezme osobně 

Za jak dlouho jste se naučila jazyk? Kdo vám při studiu českého jazyka pomáhal? Za chvíli, 

chodila jsem do školky mezi české děti, byla to nutnost samozřejmě. 

Setkáváte se jen se svou komunitou nebo máte přátele i mezi Čechy? Setkávám se se všemi, bez 

rozdílu národnosti. 

Znáte nějakou NNO, která nabízí služby pro migranty? Využila jste někdy služeb nějaké NNO? 

Znám jich hodně, využila jsem kdysi PPI a nedávno ICP v otázkách pro bratra. 

Takže znáte Integrační centrum Praha? Víte co dělají? Využila jste někdy jejich služeb? Ano, 

nechala jsem si poradit s pozvánkou příbuzného do Čech a účastnila se několika akcí. 

Kurzy, poradenství a akce ICP – účastnila jste se nějakých kurzů nebo akcí, které pořádalo ICP? 

Co vám tato akce/kurz přinesla? Ano, poznala jsem nové lidi. 

Je podle vás podpora integrace migrantů v Praze dostatečná? Co Vám jako migrantovi chybí? 

Ano je, ocenila bych ale větší počet jazykových kurzů, které jsou zdarma. 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak řešíte tyto problémy? Neřeším, mám 

bydlení i práci. 

Vaše kultura, zvyky, náboženství – Setkala jste se v české republice s nějakými problémy, které 

se těchto oblastí týkali? Ano, byla jsem vychovávaná v muslimské rodině v Jeruzalémě a později v 

Praze, nejsem ale muslimka, ani rodiče. Občas slýchám předsudky o islámu, to mě rozčiluje, snažím se 

to lidem vysvětlit ale je to běh na dlouhou trať. 

Setkala jste se s rasismem, diskriminací? Spíš se slovní, nic zvláštního. 
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Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Je to složitý a stále složitější systém, který 

nevyřeší to, že sem cizinci nebudou proudit. 

 

Cizinec 6 – 30 let, Bosna a Hercegovina 

Odkud jste? Z Bosny a Hercegoviny 

Kolik je vám let? 30 

Proč jste si vybral zrovna Českou republiku? Přijel jsem s rodiči, byla válka a Česká republika 

neměla vízovou povinnost, také jsme zde měli pár známých, také emigrantů z Bosny. 

Koho jste jako prvního kontaktoval po příjezdu do ČR? Nevím, ale rodiče kontaktovali známého 

od nás a pak asi úřady 

Jak dlouho tu žijete? Jak dlouho tu chcete žít? Žiji zde 20let, asi tu zůstanu 

Jaký máte druh pobytu? trvalý 

Máte tady rodinu a přátele? Ano 

Líbí se vám zvyky, kultura, tradice ČR? Jsou věci, které mě štvou, ale jinak nemám problémy, 

líbí se mi například slavení Vánoc. 

Jak dlouho Vám trvalo, než jste se zde zorientoval? Asi tak rok, byl jsem dítě, tak to bylo 

jednodušší 

Jak vnímáte vztah české společnosti k cizincům? Česká společnost mívá zbytečné předsudky, 

které vedou ke xenofobii, ale poslední dobou se to například v Praze hodně zlepšilo. 

Jak vnímáte vztah cizinců k české společnosti? Také trošku předsudky a strach, ale až třeba na 

rusky mluvící migranty jsou cizinci k čechům velmi otevření 

Za jak dlouho jste se naučil jazyk? Tak za pul roku, chodil jsem do školy, tak to bylo jednodušší. 

Setkáváte se jen se svou komunitou nebo máte přátele i mezi Čechy? Nejen se svou komunitou, 

ale i s čechy, přítelkyně je češka 

Znáte nějakou NNO, která nabízí služby pro migranty? Využil jste někdy služeb nějaké NNO? 

Donedávna ne, všechno jsme řešili v rámci komunity, ale nyní znám ICP, tak rok. 

Znáte Integrační centrum Praha? Víte co dělají?  Ano, chodil jsem na kurz a účastním se akcí. 

Poradenství a akce ICP – účastnil jste se nějakých akcí, které pořádalo ICP? Co vám tato akce 

přinesla? Účastnil a přineslo mi to hlavně nové informace a také zábavu. 

Je podle vás podpora integrace migrantů v Praze dostatečná? Co Vám jako migrantovi chybí? 

Zlepšuje se to, nechybí mi nic. 

Hledání zaměstnání, bytu, okamžitá pomoc v nouzi – Jak řešíte tyto problémy? Většinou sám 

Vaše kultura, zvyky, náboženství – Setkal jste se v české republice s nějakými problémy, které 

se těchto oblastí týkali? Spíš mentalita a zvyky jsou rozdílné, jinak nic. 

Setkal jste se s rasismem, diskriminací? Kdysi jsme se poprali se skinheadama, jsme přece jen 

trochu tmavší, ale pomohli nám nějací kluci, to byli češi, to bylo super. 

Jak hodnotíte legislativu týkající se cizinců? (zákon o pobytu cizinců, o azylu, o státním 

občanství, KIC, atd.) Máte nějaké návrhy na změny? Hlavně stručně, stručně! Zákony se hrozně 

zpřísňují a je těžké se sem dostat a začít tady pracovat. 
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Resumé 

Podpora integrace cizinců 

Support for the Integration of Foreigners 

Tereza Třísková, DiS. 

 

Bakalářská práce na téma „Podpora integrace cizinců“ se zabývala zejména průběhem 

integrace migranta a pomocí, kterou mu stát a neziskové organizace nabízejí. Práce byla 

především zaměřena na státní příslušníky třetích zemí, mimo migrantů, kteří podali žádost o 

mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, nebo kteří požívají 

postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany. 

První kapitola představila terminologický rámec cizinecké problematiky. Druhá kapitola 

se zabývala migrací a komunitami nejčastěji příchozích migrantů. Další kapitola se zabývala 

samotnou integrací a bariérami, které jsou migrantovi kladeny. Dále byl vysvětlen legislativní 

rámec migrační a integrační politiky ČR a představeny jednotlivé projekty na podporu 

integrace cizinců ze třetích zemí s důrazem na Integrační centrum Praha o.p.s. 

 Empirickou část této bakalářské práce tvořily rozhovory s cizinci a pracovníky 

Integračního centra Praha o.p.s. . Kvalitativní sonda do života migrantů a procesu jejich 

integrace osvětlila vnímání podpory integrace cizinců v Hlavním městě Praze. Rozhovory 

vedené s pracovníky ukázaly pohled na toto téma z pohledu odborníků, kteří v procesu 

integrace pomáhají každý den. 

 

Summary 

Podpora integrace cizinců 

Support for the Integration of Foreigners 

Tereza Třísková, DiS. 

 

The bachelor thesis on "Support for the Integration of Foreigners" mainly focused on 

the integration process and the assistance the State and non-profit organizations offer the 

migrants during it. The thesis focused at third countries migrants with following exceptions: 
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applicants for international protection in respect of which it has not yet been finally decided, 

or enjoy refugee status or subsidiary protection. 

The first chapter contained the review of the terminological framework. The second 

chapter focused with migration and the biggest migrant communities. The following chapter 

discussed migration in itself and the impediments migrants face in the process. The next step 

was the explanation of the legal background of migration and integration politics in the Czech 

Republic. Individual projects that support the integration of third countries migrants were 

presented, with stress on Integration centre Prague o.p.s.  

The empirical part of the thesis consisted of interviews with immigrants and the workers 

of the Integration Centre Prague o.p.s. Qualitative insight into the life of migrants and their 

integration process clarified the perception of the support of the integration of foreigners in 

the City of Prague. Interviews with the staff offered the perspective of professionals who 

assists in the integration process every day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


